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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 – 
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11  ‘‘ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔιιααχχεειιρρίίσσεεωωςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

««DDAATTAABBLLUUEE  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ»»  μμεε  δδιιαακκρριιττιικκόό  ττίίττλλοο  ««DDAATTAABBLLUUEE  AA..EE..»»    

ΚΚύύρριιοοιι  ΜΜέέττοοχχοοιι,,  

ΣΣααςς  κκααλλέέσσααμμεε  σσττηηνν  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  γγιιαα  νναα  σσααςς  εεκκθθέέσσοουυμμεε  όόττιι  έέγγιιννεε  σσττηηνν    εεττααιιρρεείίαα  

μμααςς  κκααττάά  ττηηνν  2222ηη  εεττααιιρριικκήή  χχρρήήσσηη  0011//0011//22001177  --  3311//1122//22001177,,  κκααθθώώςς    κκααιι  τταα  σσηημμααννττιικκόόττεερραα  

γγεεγγοοννόότταα  πποουυ  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..  

11..    ΕΕξξέέλλιιξξηη  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

ΠΠωωλλήήσσεειιςς    

ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττοουυ  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππώώλληησσηη  λλοογγιισσμμιικκώώνν  κκααιι  

ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  33..225522..330077,,2288    €€  ττοο  22001177  έέννααννττιι  22..885566..445555,,5511  €€  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς..    

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν    

ΗΗ  έέδδρραα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττεεγγάάζζεεττααιι  σσεε  μμιισσθθωωμμέέννοο  αακκίίννηηττοο  σσττηηνν  ΚΚααλλλλιιθθέέαα.. 

ΠΠρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  ααππαασσχχοολλήήθθηηκκεε  

OO  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  πποουυ  ααππαασσχχοολλήήθθηηκκεε  σσττηη  χχρρήήσσηη  22001177  ήήτταανν  1133  άάττοομμαα..  

  22..  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  θθέέσσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς    

ΗΗ  ππρρααγγμμααττιικκήή  οοιικκοοννοομμιικκήή  θθέέσσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττηηνν  εεμμφφααννιιζζόόμμεεννηη  εειικκόόνναα  ττοουυ  

ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  ττηηςς  κκλλεειιόόμμεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς..  ΌΌλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  κκυυκκλλοοφφοορροούύννττοοςς  εεννεερργγηηττιικκοούύ  εείίννααιι  

άάμμεεσσαα  ρρεευυσσττοοπποοιιήήσσιιμμαα..  

ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς    

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππλληηρρέέσσττεερρηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσααςς  ππααρροουυσσιιάάζζοουυμμεε  ττοουυςς  

ππααρραακκάάττωω  δδεείίκκττεεςς  γγιιαα  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς  22001177  κκααιι  22001166::  
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31/12/2017 31/12/2016

1.Κύκλου Εργασιών 13,86% 63,23%

31/12/2017 31/12/2016

1.Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις 2,26% 0,04%

2.Καθαρά κέρδη μετά από  φόρους / Πωλήσεις 1,43% -0,10%

31/12/2017 31/12/2016

3.Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 22,17% 0,26%

31/12/2017 31/12/2016

Μικτά Κέρδη/ Πωλήσεις 16,74% 16,20%

31/12/2017 31/12/2016

1.Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία/Σύνολο 

περιουσιακών στοιχείων.
96,84% 97,97%

31/12/2017 31/12/2016

2. Σύνολο υποχρεώσεων/Ίδια Κεφάλαια 242,61% 335,29%

31/12/2017 31/12/2016

3. Ενσώματα Πάγια &  Αύλα περ. στοιχεία / ίδια 

κεφάλαια 4,85% 3,90%

31/12/2017 31/12/2016

4. Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 144,03% 131,51%

Δείκτης Οικονομικής διάρθρωσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δείκτης εξέλιξης Κύκλου Εργασιών

Δείκτης απόδοσης και αποδοτικότητας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Δείκτης επίτευξης στόχων  

ΗΗ  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  θθέέττεειι  σσααφφεείίςς  σσττόόχχοουυςς  σσττοουυςς  δδιιεευυθθυυννττέέςς  ττωωνν  ττμμηημμάάττωωνν  κκααιι  ττοο  κκάάθθεε  ττμμήήμμαα  

ππρροοσσππααθθεείί  νναα  εεππιιττύύχχεειι  ττοο  εεππιιθθυυμμηηττόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα..  ΥΥππάάρρχχεειι  σσυυννεεχχήήςς  κκααιι  άάμμεεσσηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  ττηηςς  

δδιιοοίίκκηησσηηςς  μμεε  ττοο  κκάάθθεε  ττμμήήμμαα  ξξεεχχωωρριισσττάά..  ΟΟιι  σσττόόχχοοιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθέέττοοννττααιι  ααππόό  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  εείίννααιι  σστταα  

ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  εεφφιικκττοούύ,,  κκααιι  σσεε  εεύύλλοογγαα  δδιιαασσττήήμμαατταα  εεππααννααξξιιοολλοογγοούύννττααιι..    

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  σσττόόχχωωνν    πποουυ  σσυυγγκκεεννττρρώώννοοννττααιι,,  εεξξεεττάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

μμεε  μμεεγγάάλληη  ππρροοσσοοχχήή  κκααιι  ααξξιιοολλοογγοούύννττααιι  κκααττάά  ττέέττοοιιοονν  ττρρόόπποο,,  ώώσσττεε  νναα  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  ηη  όόσσοο  ττοο  

δδυυννααττόό  κκααλλύύττεερρηη  λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν..  ΤΤοο  σσύύσσττηημμαα  μμέέττρρηησσηηςς  ττηηςς  ααπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς  εείίννααιι  

εευυθθυυγγρρααμμμμιισσμμέέννοο  μμεε  ττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  --  σσττόόχχοουυςς  κκααιι  ττηηνν  οουυσσιιαασσττιικκήή  ααππόόδδοοσσηη  ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

ΥΥππάάρρχχεειι  σσυυσσχχέέττιισσηη  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδεειικκττώώνν  ααπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  

««εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό»»  σσκκοοππόό  κκααιι  ττωωνν  δδεειικκττώώνν  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττηηςς  

σσυυλλλλοογγιικκήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς..  

 

Δείκτης ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων της Εταιρείας 

ΑΑππόό  ττηηνν  ίίδδρρυυσσήή  ττηηςς  ηη    ««DDAATTAABBLLUUEE  AA..EE..»»  εεδδρρααίίωωσσεε  ττηηνν  φφήήμμηη  μμιιααςς  εεττααιιρρεείίααςς  πποουυ  δδιιααθθέέττεειι    ππρροοϊϊόόνντταα  

σσεε  πποολλύύ  κκααλλήή  πποοιιόόττηητταα  εεννααρρμμοοννιισσμμέένναα  μμεε  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  ππεελλάάττηη..    

33..ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττοονν  ττοομμέέαα  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  εεππεεννδδύύεειι  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  σσττηηνν  ττεεχχννοολλοογγιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη..  ΕΕννττεείίννεειι  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττηηςς  γγιιαα  

ααύύξξηησσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκώώνν  ττηηςς  ππρροοσσδδοοκκιιώώνν,,  αακκοολλοουυθθώώννττααςς  μμιιαα  σσττρρααττηηγγιικκήή  σσύύννααψψηηςς  ννέέωωνν  

σσυυννεερργγαασσιιώώνν  γγιιαα  νναα  μμεεγγιισσττοοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  ππρροοοοππττιικκήή  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  νναα  φφέέρρεειι  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ααγγοορράά    

ννέέαα  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  ιιδδέέεεςς..  

44..  ΠΠρροοββλλεεππόόμμεεννηη  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττιιςς  ππρροοοοππττιικκέέςς  εεξξέέλλιιξξηηςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  εευυεελλππιισσττοούύμμεε  όόττιι  θθαα  

ββεελλττιιωωθθοούύνν  κκααττάά  ττηηνν  χχρρήήσσηη  22001188..  

55..  ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσυυννάάλλλλααγγμμαα  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  σσττηηνν  κκααττοοχχήή  ττηηςς  σσυυννάάλλλλααγγμμαα..  

66..  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  τταα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα..  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα. 

77..  ΥΥπποοκκααττάάσσττηημμαα  εεττααιιρρεείίααςς  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  υυπποοκκαατταασσττήήμμαατταα..  

88..  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκιιννδδύύννωωνν  

88..11  ΠΠιισσττωωττιικκόόςς  ΚΚίίννδδυυννοοςς  
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HH  εεττααιιρρεείίαα  κκάάννεειι  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  ττηηςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσεε  εεμμπποορριικκήή  

σσυυννεερργγαασσίίαα,,  εελλέέγγχχοοννττααςς  ττηηνν  φφεερρεεγγγγυυόόττηητταα  ττοουυ  κκάάθθεε  ππεελλάάττηη..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ηη  εεττααιιρρεείίαα  εεττηησσίίωωςς  

σσχχηημμααττίίζζεειι  ττιιςς  ααννααγγκκααίίεεςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιισσττάάθθμμιισσηη  ππιιθθααννώώνν  κκιιννδδύύννωωνν  εεππιισσφφααλλεειιώώνν..  

88..22  ΣΣυυννααλλλλααγγμμααττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  

ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  σσεε  ΕΕυυρρώώ  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ηη  

έέκκθθεεσσηη  ττηηςς  σσεε  σσυυννααλλλλααγγμμααττιικκόό  κκίίννδδυυννοο  νναα  εείίννααιι  σσχχεεδδόόνν  μμηηδδεεννιικκήή..  

88..33  ΚΚίίννδδυυννοοςς  εεππιιττοοκκίίωωνν  

ΟΟ  κκίίννδδυυννοοςς  εεππιιττοοκκίίοουυ  πποουυ  εεκκττίίθθεεττααιι  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  εείίννααιι  οο  κκίίννδδυυννοοςς  εεππιιττοοκκίίοουυ  λλόόγγωω  ττοουυ  

ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμοουυ  ττρρααππεεζζιικκοούύ  δδααννεειισσμμοούύ  ..  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  δδααννεείίζζεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  κκυυμμααιιννόόμμεεννοο  

εεππιιττόόκκιιοο  ((ΕΕuurriibboorr))..  ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ππααρραακκοολλοουυθθεείί  ττιιςς  δδιιαακκυυμμάάννσσεειιςς  σστταα  εεππιιττόόκκιιαα  σσεε  

σσυυννεεχχήή  ββάάσσηη  κκααιι  εεννεερργγεείί  ααννάάλλοογγαα..  ΛΛόόγγωω  ττηηςς  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  δδιιααθθεεσσίίμμωωνν  ττηηςς  

εεττααιιρρεείίααςς  οο  εενν  λλόόγγωω  κκίίννδδυυννοοςς  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  σσηημμααννττιικκάά..    

88..44  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ρρεευυσσττόόττηηττααςς   
 

ΗΗ  σσυυννεεττήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  ττοουυ  κκααττάάλλλληηλλοουυ  

σσυυννδδυυαασσμμοούύ  ρρεευυσσττώώνν  δδιιααθθεεσσίίμμωωνν  κκααιι  εεγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ττρρααππεεζζιικκώώνν  ππιισσττώώσσεεωωνν..  ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  

δδιιααχχεειιρρίίζζεεττααιι  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν  ααππόό  έέλλλλεειιψψηη  εεππααρρκκοούύςς  

ρρεευυσσττόόττηηττααςς  φφρροοννττίίζζοοννττααςς  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  ππάάνντταα  εεξξαασσφφααλλιισσμμέέννεεςς  ττρρααππεεζζιικκέέςς  ππιισσττώώσσεειιςς  ππρροοςς  

χχρρήήσσηη..  

  

99..  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκάά  θθέέμμαατταα  

ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααττααββάάλλλλεειι  κκάάθθεε  δδυυννααττήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  εεκκττεελλεείί  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  ττηηςς  μμεε  γγννώώμμοονναα    ττοο  

σσεεββαασσμμόό  σσττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ττηηνν  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  εεννέέρργγεειιααςς..  ΓΓιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό  φφρροοννττίίζζεειι  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  μμηη  εεννεερργγοοββόόρραα  υυλλιικκάά  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμόόςς..  

1100..  ΑΑννθθρρώώππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό    ((εερργγαασσιιαακκάά  ζζηηττήήμμαατταα))  

ΣΣττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  ααππαασσχχοολλήήθθηηκκαανν  σσττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  χχρρήήσσηη  κκααττάά  μμέέσσοο  όόρροο  1133  άάττοομμαα..  ΜΜεε  ττηηνν  

αακκεερρααιιόόττηητταα,,  ττηηνν  υυππεευυθθυυννόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  εερργγααττιικκόόττηητταα  ττοουυςς  σσυυννέέββααλλαανν  τταα  μμέέγγιισστταα  σσττηηνν  

κκααττααξξίίωωσσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..    

ΣΣττόόχχοοςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  νναα  ββεελλττιιώώννεεττααιι  σσυυννεεχχώώςς  ττοο  εερργγαασσιιαακκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  μμεε  γγννώώμμοονναα  

ππάάνντταα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ττηηνν  υυγγιιεειιννήή  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς  εεννθθααρρρρύύννοοννττααςς  έέττσσιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  

ττωωνν  ααττοομμιικκώώνν  ιικκααννοοττήήττωωνν,,  ττηηνν  ααττοομμιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  κκααιι  ττηηνν  δδηημμιιοουυρργγιικκόόττηητταα  χχωωρρίίςς  φφυυλλεεττιικκέέςς  ήή  

άάλλλλεεςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς..  ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  μμεερριιμμννάά  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ααννααγγκκααίίωωνν  μμέέττρρωωνν  κκααιι  ττηηνν  

υυιιοοθθέέττηησσηη  ππρραακκττιικκώώνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  ππλλήήρρωωςς  κκααιι  ααπποολλύύττωωςς  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..  HH  ΕΕττααιιρρεείίαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  σσυυννεεχχήή  
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εεννηημμέέρρωωσσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττηηςς  γγιιαα  όόλλαα  τταα  σσχχεεττιικκάά  θθέέμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοο  κκάάθθεε  ττμμήήμμαα,,  ώώσσττεε  

νναα  εεππιιττύύχχεειι  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  ττηηςς..  ΣΣττεελλεεχχώώννεεττααιι  ααππόό  

έέμμππεειιρροο  κκααιι  ιικκααννόό  ααννθθρρώώππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό  μμεε  ππλλήήρρηη  γγννώώσσηη  ττοουυ  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ  εερργγαασσιιώώνν  έέττοοιιμμοο  νναα  

ααννττααπποοκκρριιθθεείί  μμεε  εευυααιισσθθηησσίίαα  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιισσμμόό  σσττιιςς  ννέέεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  

ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι..  

  

1111..  ΣΣηημμααννττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  πποουυ  σσυυννέέββηησσαανν  ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  

υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  έέκκθθεεσσηηςς..  

ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  άάλλλλαα  σσηημμααννττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  τταα  οοπποοίίαα  νναα  σσυυννέέββηησσαανν  ααππόό  ττηηνν  3311//1122//22001177  κκααιι  μμέέχχρριι  

σσήήμμεερραα,,  πποουυ  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  σσηημμααννττιικκάά  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  θθέέσσηη  κκααιι  πποορρεείίαα  ττηηςς  

εεττααιιρρεείίααςς..  

  

ΚΚύύρριιοοιι  ΜΜέέττοοχχοοιι,,  

ΈΈχχοουυμμεε  ττηηνν  ττιιμμήή  νναα  σσααςς  υυπποοββάάλλλλοουυμμεε  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη    ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς    κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  εεττααιιρριικκήήςς  

χχρρήήσσεεωωςς  0011..0011..1177  ––  3311..1122..1177..  

ΚΚααλλλλιιθθέέαα,,  3311  ΙΙοουυλλίίοουυ  22001188  

ΜΜεε  ττιιμμήή  

  

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔ..ΣΣ..  ΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΟΟ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  

      

      

      

ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΗΗΣΣ  ΣΣΑΑΡΡΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΟΟΥΥ  ΤΤΣΣΑΑΡΡΜΜΠΠΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΣΣ  

ΧΧ  008800661199  ΑΑ..ΔΔ..ΤΤ..  ΑΑΙΙ  661122882288  ΑΑ..ΔΔ..ΤΤ..  ΑΑΒΒ  664466001111  
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22  ΈΈκκθθεεσσηη  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

 

ΠΠρροοςς  ττοουυςς  μμεεττόόχχοουυςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ««DDAATTAABBLLUUEE  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ»»  

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Γνώμη με επιφύλαξη 
 

ΈΈχχοουυμμεε  εελλέέγγξξεειι  ττιιςς  σσυυννηημμμμέέννεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««DDAATTAABBLLUUEE  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ»»  ((ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα)),,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααπποοττεελλοούύννττααιι  

ααππόό  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  θθέέσσηηςς  ττηηςς  3311ηηςς  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001177,,  ττιιςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  

σσυυννοολλιικκοούύ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς,,  μμεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  κκααιι  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  ττηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  πποουυ  

έέλληηξξεε  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ααυυττήή,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  σσχχεεττιικκόό  ππρροοσσάάρρττηημμαα..  

ΚΚααττάά  ττηη  γγννώώμμηη  μμααςς,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  πποουυ  μμννηημμοοννεεύύεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  

ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  μμααςς  ““ΒΒάάσσηη  γγιιαα  γγννώώμμηη  μμεε  εεππιιφφύύλλααξξηη””,,  οοιι  σσυυννηημμμμέέννεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  

ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  εεύύλλοογγαα,,  ααππόό  κκάάθθεε  οουυσσιιώώδδηη  άάπποοψψηη,,  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  θθέέσσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

««DDAATTAABBLLUUEE  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ»»  κκααττάά  ττηηνν  3311ηη  

ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001177,,  ττηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  ττηηςς  εεππίίδδοοσσηη  κκααιι  ττιιςς  ττααμμεειιαακκέέςς  ττηηςς  ρροοέέςς  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  

πποουυ  έέλληηξξεε  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ααυυττήή,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ΔΔιιεεθθννήή  ΠΠρρόόττυυππαα  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  

ΑΑννααφφοορράάςς,,  όόππωωςς  ααυυττάά  έέχχοουυνν  υυιιοοθθεεττηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  ..  

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 
 

ΑΑππόό  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  μμααςς  ππρροοέέκκυυψψεε  όόττιι  οοιι  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  δδεενν  έέχχοουυνν  

εεξξεετταασσττεείί  ααππόό  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααρρχχέέςς  γγιιαα  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς  22001122  κκααιι  22001133..  ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  τταα  

φφοορροολλοογγιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  ααυυττώώνν  δδεενν  έέχχοουυνν  κκαατταασσττεείί  οορριισσττιικκάά..  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  δδεενν  

έέχχεειι  ππρροοββεείί  σσεε  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  ππρρόόσσθθεεττωωνν  φφόόρρωωνν  κκααιι  ττωωνν  ππρροοσσααυυξξήήσσεεωωνν  πποουυ  ππιιθθααννόόνν  

κκααττααλλοογγιισσττοούύνν  σσεε  μμεελλλλοοννττιικκόό  φφοορροολλοογγιικκόό  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  δδεενν  έέχχεειι  σσχχηημμααττίίσσεειι  σσχχεεττιικκήή  ππρρόόββλλεεψψηη  

γγιιαα  ααυυττήή  ττηηνν  εεννδδεεχχόόμμεεννηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη..  ΑΑππόό  ττοονν  έέλλεεγγχχόό  μμααςς,,  δδεενν  έέχχοουυμμεε  ααπποοκκττήήσσεειι  εεύύλλοογγηη  

δδιιαασσφφάάλλιισσηη  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττοουυ  ύύψψοουυςς  ττηηςς  ππρρόόββλλεεψψηηςς  πποουυ  ττυυχχόόνν  ααππααιιττεείίττααιι..  

ΔΔιιεεννεερργγήήσσααμμεε  ττοονν  έέλλεεγγχχόό  μμααςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ΔΔιιεεθθννήή  ΠΠρρόόττυυππαα  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ((ΔΔΠΠΕΕ))  όόππωωςς  ααυυττάά  έέχχοουυνν  

εεννσσωωμμααττωωθθεείί  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΝΝοομμοοθθεεσσίίαα..  ΟΟιι  εευυθθύύννεεςς  μμααςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρρόόττυυππαα  ααυυττάά  

ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ππεερρααιιττέέρρωω  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  ττηηςς  έέκκθθεεσσήήςς  μμααςς  ““ΕΕυυθθύύννεεςς  ΕΕλλεεγγκκττήή  γγιιαα  ττοονν  ΈΈλλεεγγχχοο  

ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν””..  ΕΕίίμμαασσττεε  ααννεεξξάάρρττηηττοοιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  

ΚΚώώδδιικκαα  ΔΔεεοοννττοολλοογγίίααςς  γγιιαα  ΕΕππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ΕΕλλεεγγκκττέέςς  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΠΠρροοττύύππωωνν  

ΔΔεεοοννττοολλοογγίίααςς  ΕΕλλεεγγκκττώώνν,,  όόππωωςς  ααυυττόόςς  έέχχεειι  εεννσσωωμμααττωωθθεείί  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΝΝοομμοοθθεεσσίίαα  κκααιι  ττιιςς  
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ααππααιιττήήσσεειιςς  δδεεοοννττοολλοογγίίααςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  σσττηηνν  

ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  έέχχοουυμμεε  εεκκππλληηρρώώσσεειι  ττιιςς  δδεεοοννττοολλοογγιικκέέςς  μμααςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  

ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  κκααιι  ττοουυ  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννοουυ  ΚΚώώδδιικκαα  ΔΔεεοοννττοολλοογγίίααςς..  ΠΠιισσττεεύύοουυμμεε  όόττιι  τταα  

εελλεεγγκκττιικκάά  ττεεκκμμήήρριιαα  πποουυ  έέχχοουυμμεε  ααπποοκκττήήσσεειι  εείίννααιι  εεππααρρκκήή  κκααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  ββάάσσηη  γγιιαα  

γγννώώμμηη  μμεε  εεππιιφφύύλλααξξηη..  

  

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  έέχχεειι  ττηηνν  εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  κκααιι  εεύύλλοογγηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  

κκαατταασσττάάσσεεωωνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  όόππωωςς  ααυυττάά  έέχχοουυνν  υυιιοοθθεεττηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη,,  

όόππωωςς  κκααιι  γγιιαα  εεκκεείίννεεςς  ττιιςς  δδιικκλλίίδδεεςς  εεσσωωττεερριικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  πποουυ  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  κκααθθοορρίίζζεειι  ωωςς  

ααππααρρααίίττηηττεεςς,,  ώώσσττεε  νναα  κκααθθίίσσττααττααιι  δδυυννααττήή  ηη  κκααττάάρρττιισσηη  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

ααππααλλλλααγγμμέέννωωνν  ααππόό  οουυσσιιώώδδεεςς  σσφφάάλλμμαα,,  πποουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  εείίττεε  σσεε  ααππάάττηη  εείίττεε  σσεε  λλάάθθοοςς..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννηη  γγιιαα  ττηηνν  

ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ιικκααννόόττηηττααςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττηη  δδρραασσττηηρριιόόττηηττάά  ττηηςς,,  γγννωωσσττοοπποοιιώώννττααςς  

όόπποουυ  σσυυννττρρέέχχεειι  ττέέττοοιιαα  ππεερρίίππττωωσσηη,,  τταα  θθέέμμαατταα  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηη  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  κκααιι  ττηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ββάάσσηηςς  ττηηςς  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  εεκκττόόςς  

κκααιι  εεάάνν  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  εείίττεε  ππρροοττίίθθεεττααιι  νναα  ρρεευυσσττοοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  νναα  δδιιαακκόόψψεειι  ττηη  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττάά  ττηηςς  ήή  δδεενν  έέχχεειι  άάλλλληη  ρρεεααλλιισσττιικκήή  εεννααλλλλαακκττιικκήή  εεππιιλλοογγήή  ααππόό  ττοο  νναα  ππρροοββεείί  σσ’’  ααυυττέέςς  

ττιιςς  εεννέέρργγεειιεεςς..  

 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

ΟΟιι  σσττόόχχοοιι  μμααςς  εείίννααιι  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυμμεε  εεύύλλοογγηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  γγιιαα  ττοο  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  

κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυςς,,  εείίννααιι  ααππααλλλλααγγμμέέννεεςς  ααππόό  οουυσσιιώώδδεεςς  σσφφάάλλμμαα,,  πποουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  εείίττεε  

σσεε  ααππάάττηη  εείίττεε  σσεε  λλάάθθοοςς  κκααιι  νναα  εεκκδδώώσσοουυμμεε  έέκκθθεεσσηη  εελλεεγγκκττήή,,  ηη  οοπποοίίαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττηη  γγννώώμμηη  

μμααςς..  ΗΗ  εεύύλλοογγηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  σσυυννιισσττάά  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  υυψψηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ,,  ααλλλλάά  δδεενν  εείίννααιι  εεγγγγύύηησσηη  όόττιι  οο  

έέλλεεγγχχοοςς  πποουυ  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ΔΔΠΠΕΕ,,  όόππωωςς  ααυυττάά  έέχχοουυνν  εεννσσωωμμααττωωθθεείί  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  

ΝΝοομμοοθθεεσσίίαα,,  θθαα  εεννττοοππίίζζεειι  ππάάνντταα  έένναα  οουυσσιιώώδδεεςς  σσφφάάλλμμαα,,  όότταανν  ααυυττόό  υυππάάρρχχεειι..  ΣΣφφάάλλμμαατταα  δδύύννααττααιι  

νναα  ππρροοκκύύψψοουυνν  ααππόό  ααππάάττηη  ήή  ααππόό  λλάάθθοοςς  κκααιι  θθεεωωρροούύννττααιι  οουυσσιιώώδδηη  όότταανν,,  μμεεμμοοννωωμμέένναα  ήή  

ααθθρροοιισσττιικκάά,,  θθαα  μμπποορροούύσσεε  εεύύλλοογγαα  νναα  ααννααμμέέννεεττααιι  όόττιι  θθαα  εεππηηρρέέααζζαανν  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  

ττωωνν  χχρρηησσττώώνν,,  πποουυ  λλααμμββάάννοοννττααιι  μμεε  ββάάσσηη  ααυυττέέςς  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς..    

ΩΩςς  κκααθθήήκκοονν  ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ΔΔΠΠΕΕ  όόππωωςς  ααυυττάά  έέχχοουυνν  εεννσσωωμμααττωωθθεείί  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  

ΝΝοομμοοθθεεσσίίαα,,  αασσκκοούύμμεε  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  κκρρίίσσηη  κκααιι  δδιιααττηηρροούύμμεε  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  σσκκεεππττιικκιισσμμόό  κκααθθ’’  όόλληη  

ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς::  

••  ΕΕννττοοππίίζζοουυμμεε  κκααιι  ααξξιιοολλοογγοούύμμεε  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  οουυσσιιώώδδοουυςς  σσφφάάλλμμααττοοςς  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  
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κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  πποουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  εείίττεε  σσεε  ααππάάττηη  εείίττεε  σσεε  λλάάθθοοςς,,  σσχχεεδδιιάάζζοοννττααςς  κκααιι  δδιιεεννεερργγώώννττααςς  

εελλεεγγκκττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  πποουυ  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  σσττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  ααυυττοούύςς  κκααιι  ααπποοκκττοούύμμεε  εελλεεγγκκττιικκάά  

ττεεκκμμήήρριιαα  πποουυ  εείίννααιι  εεππααρρκκήή  κκααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  γγιιαα  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  ββάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  γγννώώμμηη  μμααςς..  ΟΟ  

κκίίννδδυυννοοςς  μμηη  εεννττοοππιισσμμοούύ  οουυσσιιώώδδοουυςς  σσφφάάλλμμααττοοςς  πποουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  ααππάάττηη  εείίννααιι  υυψψηηλλόόττεερροοςς  ααππόό  

ααυυττόόνν  πποουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  λλάάθθοοςς,,  κκααθθώώςς  ηη  ααππάάττηη  μμπποορρεείί  νναα  εεμμππεερριιέέχχεειι  σσυυμμππααιιγγννίίαα,,  

ππλλαασσττοογγρρααφφίίαα,,  εεσσκκεεμμμμέέννεεςς  ππααρρααλλεείίψψεειιςς,,  ψψεευυδδεείίςς  δδιιααββεεββααιιώώσσεειιςς  ήή  ππααρράάκκααμμψψηη  ττωωνν  δδιικκλλίίδδωωνν  

εεσσωωττεερριικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ..  

••  ΚΚααττααννοοοούύμμεε  ττιιςς  δδιικκλλίίδδεεςς  εεσσωωττεερριικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοονν  έέλλεεγγχχοο,,  μμεε  σσκκοοππόό  

ττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  εελλεεγγκκττιικκώώνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  κκααττάάλλλληηλλωωνν  γγιιαα  ττιιςς  ππεερριισσττάάσσεειιςς,,  ααλλλλάά  όόχχιι  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  

δδιιααττύύππωωσσηη  γγννώώμμηηςς  εεππίί  ττηηςς  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηηττααςς  ττωωνν  δδιικκλλίίδδωωνν  εεσσωωττεερριικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ττηηςς  

ΕΕττααιιρρεείίααςς..    

••  ΑΑξξιιοολλοογγοούύμμεε  ττηηνν  κκααττααλλλληηλλόόττηητταα  ττωωνν  λλοογγιισσττιικκώώνν  ααρρχχώώνν  κκααιι  μμεεθθόόδδωωνν  πποουυ  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν  κκααιι  ττοο  εεύύλλοογγοο  ττωωνν  λλοογγιισσττιικκώώνν  εεκκττιιμμήήσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  

γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεεωωνν  πποουυ  έέγγιινναανν  ααππόό  ττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη..  

••  ΑΑπποοφφααιιννόόμμαασσττεε  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααλλλληηλλόόττηητταα  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ααππόό  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  

ααρρχχήήςς  ττηηςς  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  κκααιι  μμεε  ββάάσσηη  τταα  εελλεεγγκκττιικκάά  ττεεκκμμήήρριιαα  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν  

γγιιαα  ττοο  εεάάνν  υυππάάρρχχεειι  οουυσσιιώώδδηηςς  ααββεεββααιιόόττηητταα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  γγεεγγοοννόότταα  ήή  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  

υυπποοδδηηλλώώννοουυνν  οουυσσιιώώδδηη  ααββεεββααιιόόττηητταα  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττηη  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττάά  ττηηςς..  ΕΕάάνν  σσυυμμππεερράάννοουυμμεε  όόττιι  υυφφίίσσττααττααιι  οουυσσιιώώδδηηςς  ααββεεββααιιόόττηητταα,,  εείίμμαασσττεε  

υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι  σσττηηνν  έέκκθθεεσσηη  εελλεεγγκκττήή  νναα  εεππιισσττήήσσοουυμμεε  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  

ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ήή  εεάάνν  ααυυττέέςς  οοιι  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  εείίννααιι  ααννεεππααρρκκεείίςς  νναα  

δδιιααφφοορροοπποοιιήήσσοουυμμεε  ττηη  γγννώώμμηη  μμααςς..  ΤΤαα  σσυυμμππεερράάσσμμααττάά  μμααςς  ββαασσίίζζοοννττααιι  σσεε  εελλεεγγκκττιικκάά  ττεεκκμμήήρριιαα  πποουυ  

ααπποοκκττώώννττααιι  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  εελλεεγγκκττήή..  ΩΩσσττόόσσοο,,  μμεελλλλοοννττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  ήή  

σσυυννθθήήκκεεςς  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  έέχχοουυνν  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  νναα  ππααύύσσεειι  νναα  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  

σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα..  

••  ΑΑξξιιοολλοογγοούύμμεε  ττηη  σσυυννοολλιικκήή  ππααρροουυσσίίαασσηη,,  ττηη  δδοομμήή  κκααιι  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  

κκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεεωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  

οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ααππεειικκοοννίίζζοουυνν  ττιιςς  υυπποοκκεείίμμεεννεεςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  κκααιι  τταα  γγεεγγοοννόότταα  μμεε  ττρρόόπποο  

πποουυ  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  ηη  εεύύλλοογγηη  ππααρροουυσσίίαασσηη..  

ΜΜεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  θθεεμμάάττωωνν,,  κκοοιιννοοπποοιιοούύμμεε  σσττηη  δδιιοοίίκκηησσηη,,  ττοο  σσχχεεδδιιααζζόόμμεεννοο  εεύύρροοςς  κκααιι  ττοο  

χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσηημμααννττιικκάά  εευυρρήήμμαατταα  ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ,,  

σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  όόπποοιιωωνν  σσηημμααννττιικκώώνν  εελλλλεείίψψεεωωνν  σσττιιςς  δδιικκλλίίδδεεςς  εεσσωωττεερριικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  

εεννττοοππίίζζοουυμμεε  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ  μμααςς..  
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

ΛΛααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  έέχχεειι  ττηηνν  εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ττηηςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  

ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  κκααττ’’  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  22  

((μμέέρροοςς  ΒΒ))  ττοουυ  ΝΝ..44333366//22001155,,  σσηημμεειιώώννοουυμμεε  όόττιι::  

  

αα))  ΚΚααττάά  ττηη  γγννώώμμηη  μμααςς  ηη  ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  έέχχεειι  κκααττααρρττιισσθθεείί  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  ννοομμιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  4433αα  ττοουυ  κκ..νν..  22119900//11992200  κκααιι  ττοο  

ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ααυυττήήςς  ααννττιισσττοοιιχχεείί  μμεε  ττιιςς  σσυυννηημμμμέέννεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  πποουυ  

έέλληηξξεε  ττηηνν  3311//1122//22001177..  

  

ββ))  ΜΜεε  ββάάσσηη  ττηη  γγννώώσσηη  πποουυ  ααπποοκκττήήσσααμμεε  κκααττάά  ττοονν  έέλλεεγγχχόό  μμααςς,,  γγιιαα  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  ««DDAATTAABBLLUUEE  

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ»»  κκααιι  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς,,  δδεενν  

έέχχοουυμμεε  εεννττοοππίίσσεειι  οουυσσιιώώδδεειιςς  αανναακκρρίίββεειιεεςς  σσττηηνν  ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ττηηςς  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  

 
 
 
 

           
 
ΟΟρρκκωωττοοίί  ΕΕλλεεγγκκττέέςς  ΑΑ..ΕΕ..  

ΛΛ..  ΜΜεεσσοογγεείίωωνν  444499,,  115533  4433,,  ΑΑγγίίαα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  

ΑΑΜΜ  ΣΣΟΟΕΕΛΛ::  117733  

                      

 

 

ΑΑγγ..  ΠΠααρραασσκκεευυήή,,1100  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22001188  

        ΟΟ  ΟΟρρκκωωττόόςς  ΕΕλλεεγγκκττήήςς  ΛΛοογγιισσττήήςς  

  

  

  

ΧΧρριισσττόόφφοορροοςς  ΙΙ..  ΑΑχχιιννιιώώττηηςς  

ΑΑΜΜ  ΣΣΟΟΕΕΛΛ::  3355996611 
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33  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς  

  

Ποσά σε €

Σημείωση 31/12/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 10.1 16.074 18.028

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10.3 19.874 22.875

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων 

Ενεργητικού 35.948 40.903

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 10.4 198.243 723.172

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 10.5 727.373 1.097.756

Λοιπές απαιτήσεις 10.7 154.304 128.878

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.6 20.769 19.454

Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.100.689 1.969.261

Σύνολο ενεργητικού 1.136.637 2.010.164

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 10.8 58.600 58.600

Λοιπά αποθεματικά 10.9 38.406 38.406

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 234.752 364.788

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 331.758 461.794

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 40.652 51.000

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 40.652 51.000

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.10 494.001 1.259.547

Δάνεια 10.11 98.610 48.876

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.12 46.970 20.418

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 10.12 124.647 168.528

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 764.228 1.497.371

Σύνολο υποχρεώσεων 804.880 1.548.371

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.136.637 2.010.164
  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 - 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 
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44  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς      

  

Ποσά σε €

Σημείωση

01/01 - 

31/12/2017

01/01 - 

31/12/2016

Πωλήσεις 3.252.307 2.856.456

Κόστος Πωληθέντων 10.13 -2.707.755 -2.393.703

Μικτό Κέρδος 544.552 462.753

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 10.14 9.836 12.123

Έξοδα διοίκησης 10.13 -246.463 -226.691

Έξοδα διάθεσης 10.13 -227.851 -223.106

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πρό Φόρων 

Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων 80.075 25.079

Χρηματοοικονομικά έξοδα - έσοδα 10.15 -6.533 -23.871

Κέρδη προ φόρων 73.542 1.207

Φόρος εισοδήματος 10.16 -27.107 -4.136

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 46.435 -2.928

Συγκεντρωτικά  συνολικά έσοδα  μετά από φόρους 

(Α)+(Β) 46.435 -2.928

Βασικά κέρδη/ζημιές ανά μετοχή  (ευρώ / μετοχή) 10.17 2,3218 -0,1464

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 20.000,00 20.000,00   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ΟΟιι  σσηημμεειιώώσσεειιςς  σσττιιςς  σσεελλίίδδεεςς  1166  --  3377  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  

οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν. 
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55  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν    

 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας

Ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπερ το Άρτιο

Λοιπά 

αποθέματικα

Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο

 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 58.600 38.406 391.717 488.723

Διανομές μερισμάτων -24.000 -24.000

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2016 -2.928 -2.928

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0 0 0 -26.928 -26.928

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 58.600 0 38.406 364.788 461.794

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπερ το Άρτιο

Λοιπά 

αποθέματικα

Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο

 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 58.600 0 38.406 364.788 461.794

Διανομές μερισμάτων -176.471 -176.471

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2017 46.435 46.435

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0 0 0 -130.036 -130.036

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 58.600 0 38.406 234.752 331.758

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας

  

ΟΟιι  σσηημμεειιώώσσεειιςς  σσττιιςς  σσεελλίίδδεεςς  1166  --  3377  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..
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66  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααμμεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν  

  

Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2017 31.12.2016

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου προ φόρων  (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 73.542 1.207

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 3.111 3.268

Προβλέψεις  αποζ. Προσωπικού -10.348 -12.635

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.533 23.871

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 524.930 -95.764

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 344.957 -507.144

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων) -806.983 1.028.139

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.533 -23.871

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος 0 -42.243

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 129.209 374.829

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.157 -1.210

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.157 -1.210

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 98.610 48.876

Μερίσματα πληρωθέντα -176.471 0

Εξοφλήσεις δανείων -48.876 -424.386

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -126.737 -375.509

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α) + (β) + (γ) 1.315 -1.891

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 19.454 21.346

Πλέον: Ταμειακά διαθέσιμα πρωτοενοποιούμενης θυγατρικής

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 20.769 19.454   

ΟΟιι  σσηημμεειιώώσσεειιςς  σσττιιςς  σσεελλίίδδεεςς  1166  --  3377  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  

οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

  

77  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς    

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  

ΗΗ  DDaattaaBBlluuee  ιιδδρρύύθθηηκκεε  ττοο  11999955..  ΕΕίίννααιι  ΔΔιιααννοομμέέααςς  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόό  ΚΚέέννττρροο  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττωωνν  

ππρροοϊϊόόννττωωνν  λλοογγιισσμμιικκοούύ  ττηηςς  ΙΙΒΒΜΜ®®  ((VVaalluuee  AAdddd  DDiissttrriibbuuttoorr))  μμεε  ααπποοσσττοολλήή  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  σσττηηνν  

ΕΕλλλληηννιικκήή  ΑΑγγοορράά  ττωωνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν  ααιιχχμμήήςς  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττηηςς  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΠΠλληηρροοφφοορριιώώνν  

((IInnffoorrmmaattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt)),,  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκήήςς  ΑΑννάάλλυυσσηηςς  ((BBuussiinneessss  AAnnaallyyttiiccss)),,  

ΑΑννττιικκεειιμμεεννοοσσττρρααφφώώνν  ΠΠεερριιββααλλλλόόννττωωνν  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγιιώώνν  κκααιι  λλύύσσεεωωνν  ΔΔιιααδδιικκττύύοουυ..  

ΗΗ  ππρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  λλύύσσεεωωνν  υυλλοοπποοιιοούύννττααιι  μμέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  

εεκκττεεττααμμέέννοο  δδίίκκττυυοο  εεππιιλλεεγγμμέέννωωνν  εεττααιιρριιώώνν  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ααγγοορράάςς  IIBBMM®®  BBuussiinneessss  

PPaarrttnneerrss  ((SSVVPP  SSooffttwwaarree  VVaalluuee  PPlluuss))..  
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ΠΠααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  ιιδδιιααίίττεερρηη  έέμμφφαασσηη  δδίίννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  

ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  υυψψηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ..  ΜΜεε  ππρροοϊϊσσττοορρίίαα  άάννωω  ττωωνν  2200  εεττώώνν,,  ττοο  ττμμήήμμαα  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  

ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττηηςς  DDaattaaBBlluuee  σσττεελλεεχχώώννεεττααιι  ααππόό  ΜΜηηχχααννιικκοούύςς  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκοούύ  κκααιι  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοούύ  

εεππιιππέέδδοουυ,,  μμεε  πποολλυυεεττήή  εεμμππεειιρρίίαα  όόχχιι  μμόόννοο  σσττιιςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς  ττηηςς  ΙΙΒΒΜΜ®®  ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  έένναα  μμεεγγάάλλοο  

εεύύρροοςς  σσυυννααφφώώνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν  ααιιχχμμήήςς..  ΣΣτταα  2200  κκααιι  ππλλέέοονν  έέττηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ηη  DDaattaaBBlluuee  έέχχεειι  

ππααίίξξεειι  σσηημμααννττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  εεππιιττυυχχήή  εεξξάάππλλωωσσηη  ΛΛοογγιισσμμιικκώώνν  κκααιι  λλύύσσεεωωνν  ααιιχχμμήήςς  σσττιιςς  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  οορργγααννιισσμμοούύςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττηηνν  ΚΚύύππρροο  κκααιι  έέχχεειι  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  κκααιι  ωωςς  

σσυυννεερργγάάττηηςς  ττηηςς  ΙΙΒΒΜΜ®®  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ααρριιθθμμόό  πποολλύύππλλοοκκωωνν  έέρργγωωνν,,  ααπποοσσππώώννττααςς  πποολλύύ  υυψψηηλλέέςς  

ββααθθμμοολλοογγίίεεςς  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς..  

88  ΣΣύύννοοψψηη  σσηημμααννττιικκώώνν  λλοογγιισσττιικκώώνν    ααρρχχώώνν  

ΟΟιι  ββαασσιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  πποουυ  έέχχεειι  εεφφααρρμμόόσσεειι  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααττάά  ττηη  σσύύννττααξξηη  ααυυττώώνν  ττωωνν  

οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ππααρραακκάάττωω..  ΟΟιι  πποολλιιττιικκέέςς  ααυυττέέςς  έέχχοουυνν  εεφφααρρμμοοσσθθεείί  μμεε  

σσυυννέέππεειιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι..  

88..11..  ΝΝέέαα  ππρρόόττυυππαα,,  εερρμμηηννεείίεεςς  κκααιι  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  υυφφιισσττάάμμεεννωωνν  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΛΛοογγιισσττιικκώώνν  

ΠΠρροοττύύππωωνν  

ΝΝέέαα  ππρρόόττυυππαα,,  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  ππρροοττύύππωωνν  κκααιι  δδιιεερρμμηηννεείίεεςς  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  κκααιι  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς  

εεφφααρρμμοογγήήςς  γγιιαα  ττιιςς  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166  ήή  

μμεεττααγγεεννέέσσττεερραα..  ΗΗ  εεππίίδδρραασσηη  ααππόό  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ααυυττώώνν  ττωωνν  ννέέωωνν  ππρροοττύύππωωνν,,  ττρροοπποοπποοιιήήσσεεωωνν  κκααιι  

δδιιεερρμμηηννεειιώώνν  ππααρρααττίίθθεεττααιι  ππααρραακκάάττωω..  

ΠΠρρόόττυυππαα  κκααιι  ΔΔιιεερρμμηηννεείίεεςς  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά    γγιιαα  ττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  χχρρήήσσηη  22001177  

 
••  ΔΔΛΛΠΠ  77  ((ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη))  ««ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα  ΓΓννωωσσττοοπποοιιήήσσεεωωνν»»  ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  

λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  ––  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  

σσττιιςς  66  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001177))..  ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  εειισσάάγγεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκέέςς  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  πποουυ  ππααρρέέχχοουυνν  

ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  σσττοουυςς  χχρρήήσσττεεςς  ττωωνν  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  νναα  ααξξιιοολλοογγήήσσοουυνν  ττιιςς  

μμεεττααββοολλέέςς  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  χχρρηημμααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς..    

 

ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  77  ααπποοττυυππώώθθηηκκεε  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  σσττηη  σσηημμεείίωωσσηη  1133..  

 

••  ΔΔΛΛΠΠ  1122  ((ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη))  ««ΑΑννααγγννώώρριισσηη  ααννααββααλλλλόόμμεεννωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  σσεε  

μμηη  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείίσσεεςς  ζζηημμιιέέςς»» ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  

ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  ––  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  σσττιιςς  66  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001177))..  ΗΗ  

ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  ττοονν  λλοογγιισσττιικκόό  χχεειιρριισσμμόό  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ααννααγγννώώρριισσηη  ααννααββααλλλλόόμμεεννωωνν  

φφοορροολλοογγιικκώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  σσεε  μμηη  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείίσσεεςς  ζζηημμιιέέςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ππρροοκκύύψψεειι  ααππόό  

χχρρεεωωσσττιικκοούύςς  ττίίττλλοουυςς  ((δδάάννεειιαα//οομμόόλλοογγαα))  πποουυ  εεππιιμμεεττρρώώννττααιι  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα..    
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ΕΕττήήσσιιεεςς  ββεελλττιιώώσσεειιςς  σστταα  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  ((ΚΚύύκκλλοοςς  22001144  ––  22001166)) ((εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  ––  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  σσττιιςς  77  

ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001188))  

 
 ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1122  ««ΓΓννωωσσττοοπποοίίηησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσεε  άάλλλλεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  οοννττόόττηηττεεςς»».. ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  

δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  γγιιαα  ππααρροοχχήή  ττωωνν  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεεωωνν  ττοουυ  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1122,,  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  έέχχεειι  

εεφφααρρμμοογγήή  σσεε  σσυυμμμμεεττοοχχέέςς  πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττηηγγοορριιοοπποοιιηηθθεείί  ωωςς  δδιιαακκρρααττοούύμμεεννεεςς  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  ήή  ππρροοςς  

δδιιααννοομμήή,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  55  ((εεκκττόόςς  ττωωνν  ππααρρααγγρράάφφωωνν  ΒΒ1100--ΒΒ1166))..  

 

 

  ΝΝέέαα  ΛΛοογγιισσττιικκάά  ΠΠρρόόττυυππαα,,  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  ππρροοττύύππωωνν  κκααιι  ΔΔιιεερρμμηηννεείίεεςς  πποουυ  

εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι      υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  σσεε  μμεεττααγγεεννέέσσττεερρεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς    

 
ΤΤαα  ππααρραακκάάττωω  ννέέαα  λλοογγιισσττιικκάά  ππρρόόττυυππαα,,  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  κκααιι    δδιιεερρμμηηννεείίεεςς,,  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  

ααλλλλάά  ηη  υυιιοοθθέέττηησσήή  ττοουυςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  σσεε  μμεεττααγγεεννέέσσττεερρεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς..    

  
 ΔΔΠΠΧΧΑΑ  99  ««ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα»» (εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  

ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001188  ––  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  σσττιιςς  2222  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001166))..  

ΤΤοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  99  ααννττιικκααθθιισσττάά  ττιιςς  ππρρόόννοοιιεεςς  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  3399  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττηηνν  ττααξξιιννόόμμηησσηη  κκααιι  εεππιιμμέέττρρηησσηη  

ττωωνν  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  κκααιι  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  κκααιι  

σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννεειι  εεππίίσσηηςς  έένναα  μμοοννττέέλλοο  ααννααμμεεννόόμμεεννωωνν  ππιισσττωωττιικκώώνν  ζζηημμιιώώνν  ττοο  οοπποοίίοο  ααννττιικκααθθιισσττάά  

ττοο  μμοοννττέέλλοο  ττωωνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηημμέέννωωνν  ππιισσττωωττιικκώώνν  ζζηημμιιώώνν  πποουυ  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσήήμμεερραα..  ΤΤοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  99  

κκααθθιιεερρώώννεειι  μμίίαα  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ααννττιισσττάάθθμμιισσηηςς  ββαασσιιζζόόμμεεννηη  σσεε  ααρρχχέέςς  κκααιι  

ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  αασσυυννέέππεειιεεςς  κκααιι  ααδδυυννααμμίίεεςς  σσττοο  ττρρέέχχωωνν  μμοοννττέέλλοο  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  3399..    

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ττρρέέχχοουυσσεεςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς,,  ττοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  99  κκααττάά  ττηηνν  ππρρώώττηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ,,  

κκααθθώώςς  κκααιι  σσττιιςς  μμεεττααγγεεννέέσσττεερρεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς,,  δδεενν  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  έέχχεειι  σσηημμααννττιικκήή  εεππίίππττωωσσηη  σσττιιςς  

οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  θθαα  εεφφααρρμμόόσσεειι  ττοο  κκααιιννοούύρργγιιοο  ππρρόόττυυπποο  ααππόό  

ττηηνν  11//11//22001188,,  ααννααππρροοσσααρρμμόόζζοοννττααςς  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  έέννααρρξξηηςς  κκεερρδδώώνν  εειιςς  ννέέοο  κκααιι  δδεενν  θθαα  

ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσεε  ααννααππρροοσσααρρμμοογγήή  ττωωνν  σσυυγγκκρριιττιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  22001177..  ΓΓιιαα  ττηηνν  

ααπποομμεείίωωσσηη  ααξξίίααςς  ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν,,  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  θθαα  εεφφααρρμμόόσσεειι  ττηηνν  ααππλλοοπποοιιηημμέέννηη  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  γγιιαα  

ττηηνν  ααννααγγννώώρριισσηη  ππιισσττωωττιικκώώνν  ζζηημμιιώώνν..  ΗΗ  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  έέχχεειι  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσττηηνν  οομμααδδοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  

ππεελλααττώώνν  ββάάσσεειι  κκοοιιννώώνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ππιισσττοολληηππττιικκήήςς  ιικκααννόόττηηττααςς  κκααιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  υυπποολλοογγιισσμμοούύ  ττωωνν  ιισσττοορριικκώώνν  πποοσσοοσσττώώνν  ααθθέέττηησσηηςς..  ΗΗ  ππρρόόββλλεεψψηη  ααπποομμεείίωωσσηηςς  εείίννααιι  

ππιιθθααννόό  νναα  ααυυξξηηθθεείί  ααλλλλάά  ττοο  ττεελλιικκόό  πποοσσόό  δδεενν  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  δδιιααφφέέρρεειι  σσηημμααννττιικκάά  ααππόό  ττηηνν  

υυππάάρρχχοουυσσαα  ππρρόόββλλεεψψηη..  ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  οορριισσττιικκοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  εενν  λλόόγγωω  

εεππίίδδρραασσηηςς  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ααππόό  εεππιιππλλέέοονν  υυπποοσσττηηρριικκττιικκόό  υυλλιικκόό  πποουυ  θθαα  εείίννααιι  

δδιιααθθέέσσιιμμοο  μμέέσσαα  σσττοο  22001188..  
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••   ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1155  ««ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  ΣΣυυμμββόόλλααιιαα  μμεε  ΠΠεελλάάττεεςς»» (εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  

λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001188  --  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  

σσττιιςς  2222  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22001166))  &&  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1155  ((ΔΔιιεευυκκρριιννήήσσεειιςς))  ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001188  ––  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  σσττιιςς  3311  

ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001177))..  ΤΤοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1155  ππααρρέέχχεειι  έένναα  εεννιιααίίοο  μμοοννττέέλλοο  ααννααγγννώώρριισσηηςς  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν..  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννεειι  ττιιςς  ααρρχχέέςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρμμόόσσεειι  μμίίαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  οοννττόόττηητταα  γγιιαα  νναα  ππρροοσσδδιιοορρίίσσεειι  

ττηηνν  εεππιιμμέέττρρηησσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  ττηη  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  ααννααγγννώώρριισσήήςς  ττοουυςς..  ΗΗ  ββαασσιικκήή  ααρρχχήή  εείίννααιι  

όόττιι  μμίίαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  οοννττόόττηητταα  θθαα  ααννααγγννωωρρίίσσεειι  τταα  έέσσοοδδαα  μμεε  ττρρόόπποο  πποουυ  νναα  ααππεειικκοοννίίζζεειι  ττηη  

μμεεττααββίίββαασσηη  ττωωνν  ααγγααθθώώνν  ήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  σσττοο  πποοσσόό  ττοο  οοπποοίίοο  ααννααμμέέννεειι  νναα  δδιικκααιιοούύττααιι  

σσεε  ααννττάάλλλλααγγμμαα  γγιιαα  ααυυττάά  τταα  ααγγααθθάά  ήή  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  εεκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  ττοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1155  δδεενν  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  έέχχεειι  σσηημμααννττιικκήή  

εεππίίππττωωσσηη  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  

 
 ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1166  ««ΜΜιισσθθώώσσεειιςς»» (εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  

ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001199  ––  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  σσττιιςς  3311  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001177))..  ΤΤοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1166  εειισσάάγγεειι  

έένναα  εεννιιααίίοο  μμοοννττέέλλοο  γγιιαα  ττοο  λλοογγιισσττιικκόό  χχεειιρριισσμμόό  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττοουυ  μμιισσθθωωττήή,,  ττοο  οοπποοίίοο  ααππααιιττεείί  οο  

μμιισσθθωωττήήςς  νναα  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  

μμιισσθθώώσσεεωωνν  μμεε  δδιιάάρρκκεειιαα  άάννωω  ττωωνν  1122  μμηηννώώνν,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  εείίννααιι  

μμηη  σσηημμααννττιικκήήςς  ααξξίίααςς..  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  λλοογγιισσττιικκόό  χχεειιρριισσμμόό  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττοουυ  εεκκμμιισσθθωωττήή,,  ττοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  

1166  εεννσσωωμμααττώώννεειι  οουυσσιιαασσττιικκάά  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  1177..  ΕΕπποομμέέννωωςς,,  οο  εεκκμμιισσθθωωττήήςς  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  

κκααττηηγγοορριιοοπποοιιεείί  ττιιςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  μμιισσθθώώσσεεωωνν  σσεε  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  ήή  χχρρηημμααττοοδδοοττιικκέέςς  μμιισσθθώώσσεειιςς,,  κκααιι  νναα  

αακκοολλοουυθθεείί  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  λλοογγιισσττιικκόό  χχεειιρριισσμμόό  γγιιαα  κκάάθθεε  ττύύπποο  σσύύμμββαασσηηςς..  

ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  ααππόό  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  

ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1166..  ΤΤοο  ππρρόόττυυπποο  θθαα  εεππηηρρεεάάσσεειι  κκυυρρίίωωςς  ττοο  λλοογγιισσττιικκόό  χχεειιρριισσμμόό  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν  

ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  ΔΔεενν  έέχχεειι  αακκόόμμαα  ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  σσεε  πποοιιοο  ββααθθμμόό  σσεε  πποοιιοο  ββααθθμμόό  ααυυττέέςς  οοιι  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  

θθαα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσεε  ααννααγγννώώρριισσηη  σσττοοιιχχεείίωωνν  εεννεερργγηηττιικκοούύ  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  μμεελλλλοοννττιικκέέςς  

ππλληηρρωωμμέέςς..  

 

  ΛΛοοιιππάά  ππρρόόττυυππαα  κκααιι  δδιιεερρμμηηννεείίεεςς  
 
ΟΟιι  ππααρραακκάάττωω  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  πποουυ  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  σσεε  μμεεττααγγεεννέέσσττεερρεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  δδεενν  

ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  έέχχοουυνν  σσηημμααννττιικκήή  εεππίίππττωωσσηη  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  

 
••  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΑΑ  2222  ««ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  σσεε  ξξέέννοο  ννόόμμιισσμμαα  κκααιι  ππρροοκκααττααββοολλέέςς»»  ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  

εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001188  ––  ΔΔεενν  έέχχεειι  

εεγγκκρριιθθεείί  αακκόόμμηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..))..  ΗΗ  ΔΔιιεερρμμηηννεείίαα  ππααρρέέχχεειι  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ππωωςς  

ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττηηςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς  όότταανν  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ττοο  ππρρόόττυυπποο  πποουυ  ααφφοορράά  ττιιςς  

σσυυννααλλλλααγγέέςς  σσεε  ξξέέννοο  ννόόμμιισσμμαα,,  ΔΔΛΛΠΠ  2211..  ΗΗ    ΔΔιιεερρμμηηννεείίαα  έέχχεειι  εεφφααρρμμοογγήή  όότταανν  μμίίαα  οοννττόόττηητταα  εείίττεε  
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κκααττααββάάλλεειι,,  εείίττεε  εειισσππρράάττττεειι  ππρροοκκααττααββοολλιικκάά  ττίίμμηημμαα  γγιιαα  σσυυμμββάάσσεειιςς  πποουυ  εεκκφφρράάζζοοννττααιι  σσεε  ξξέέννοο  

ννόόμμιισσμμαα..  

 

• ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΑΑ  2233  ««ΑΑββεεββααιιόόττηητταα  σσεε  θθέέμμαατταα  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς»» (εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  

εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001199  ––  ΔΔεενν  έέχχεειι  

εεγγκκρριιθθεείί  αακκόόμμηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη))..  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξεεττάάζζεειι  θθέέμμαατταα  πποουυ  

έέχχοουυνν  ααββέέββααιιηη  φφοορροολλοογγιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ξξεεχχωωρριισσττάά  ήή  σσυυννοολλιικκάά  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  

πποουυ  ππααρρέέχχεειι  ττιιςς  κκααλλύύττεερρεεςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  θθεεμμάάττωωνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

υυπποολλοογγίίζζεειι  ττοο  φφοορροολλοογγηηττέέοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  κκααιι  ττηη  φφοορροολλοογγηηττέέαα  ββάάσσηη  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππ''  όόψψηη  ττηηνν  

ππιιθθααννόόττηητταα  όόττιι  ηη  φφοορροολλοογγιικκήή  ααρρχχήή  θθαα  ααπποοδδεεχχττεείί  ττοο  φφοορροολλοογγιικκόό  χχεειιρριισσμμόό  ττωωνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  

θθεεμμάάττωωνν..  ΣΣεε  ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  εείίττεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ππιιοο  ππιιθθααννοούύ  

ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς  ήή  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ααννααμμεεννόόμμεεννοουυ  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς  σσττοουυςς  υυπποολλοογγιισσμμοούύςς  ττηηςς..  

  

  

ΛΛοοιιππέέςς  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  ππρροοττύύππωωνν  

  
••  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  22  ((ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη))  ««ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  κκααιι  εεππιιμμέέττρρηησσηη  σσυυννααλλλλααγγώώνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ππααρροοχχέέςς  

πποουυ  εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααξξίίαα  ττωωνν  μμεεττοοχχώώνν»» (εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  

πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001188  ––  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  σσττιιςς  2266  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  

22001188))..  ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ππααρρέέχχεειι  δδιιεευυκκρριιννήήσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  ββάάσσηη  εεππιιμμέέττρρηησσηηςς  όόσσοονν  ααφφοορράά  

ππααρροοχχέέςς  πποουυ  δδιιαακκααννοοννίίζζοοννττααιι  σσεε  μμεεττρρηηττάά  κκααιι  ττοο  λλοογγιισσττιικκόό  χχεειιρριισσμμόό  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  

σσεε  όόρροουυςς  πποουυ  μμεεττααββάάλλλλοουυνν  μμίίαα  ππααρροοχχήή  πποουυ  δδιιαακκααννοοννίίζζεεττααιι  σσεε  μμεεττρρηηττάά,,  σσεε  ππααρροοχχήή  πποουυ  

δδιιαακκααννοοννίίζζεεττααιι  σσεε  σσυυμμμμεεττοοχχιικκοούύςς  ττίίττλλοουυςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  μμίίαα  ππααρροοχχήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεεττααιι  

σσαανν  νναα  εεππρρόόκκεειιττοο  νναα  δδιιαακκααννοοννιισσττεείί  εεξξ’’  οολλοοκκλλήήρροουυ  σσεε  σσυυμμμμεεττοοχχιικκοούύςς  ττίίττλλοουυςς,,  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  

όόπποουυ  οο  εερργγοοδδόόττηηςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππααρραακκρρααττάά  έένναα  πποοσσόό  ππρροοςς  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  

υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ππααρροοχχέέςς  πποουυ  εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααξξίίαα  

ττωωνν  μμεεττοοχχώώνν  κκααιι  νναα  ττοο  ααπποοδδίίδδεειι  σσττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααρρχχέέςς..    

 

••  ΕΕττήήσσιιεεςς  ββεελλττιιώώσσεειιςς  σστταα  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  ((ΚΚύύκκλλοοςς  22001144  ––  22001166)) ((εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001188  ––  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  σσττιιςς  77  

ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001188))  

 

••  ΔΔΛΛΠΠ  2288  ««ΣΣυυμμμμεεττοοχχέέςς  σσεε  σσυυγγγγεεννεείίςς  κκααιι  κκοοιιννοοππρρααξξίίεεςς»».. ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  όότταανν  οοιι  

οορργγααννιισσμμοοίί  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν,,  τταα  ααμμοοιιββααίίαα  κκεεφφάάλλααιιαα  κκααιι  οοννττόόττηηττεεςς  μμεε  

ππααρρόόμμοοιιεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  εεφφααρρμμόόζζοουυνν  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  νναα  εεππιιμμεεττρροούύνν  ττιιςς  σσυυμμμμεεττοοχχέέςς  σσεε  σσυυγγγγεεννεείίςς  

ήή  κκοοιιννοοππρρααξξίίεεςς  σσεε  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  μμέέσσωω  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν,,  ααυυττήή  ηη  εεππιιλλοογγήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  

ξξεεχχωωρριισσττάά  γγιιαα  κκάάθθεε  σσυυγγγγεεννήή  ήή  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα  κκααττάά  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη..  
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••  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  11  ««ΠΠρρώώττηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΠΠρροοττύύππωωνν  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  ΑΑννααφφοορράάςς»»  . ΗΗ  

ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιααγγρράάφφεειι  κκάάπποοιιεεςς  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  εεξξααιιρρέέσσεειιςς..  

 

••  ΔΔΛΛΠΠ  4400  ((ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη))  ««ΜΜεεττααφφοορρέέςς  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  αακκιιννήήττωωνν»» (εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  

λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001188  ––  ΔΔεενν  έέχχεειι  εεγγκκρριιθθεείί  αακκόόμμηη  

ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..))..  ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  μμπποορρεείί  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  

μμεεττααφφοορράά  ππρροοςς  ήή  ααππόό  τταα  εεππεεννδδυυττιικκάά  αακκίίννηητταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ααλλλλααγγήή  σσττηη  

χχρρήήσσηη..  ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  όόττιι  έέχχεειι  εεππέέλλθθεειι  ααλλλλααγγήή  σσττηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  αακκιιννήήττοουυ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  ααξξιιοολλοογγηηθθεείί  κκααττάά  ππόόσσοο  ττοο  αακκίίννηηττοο  ππλληηρροοίί  ττοονν  οορριισσμμόό  ττοουυ  εεππεεννδδυυττιικκοούύ  αακκιιννήήττοουυ  κκααιι  ηη  

ααλλλλααγγήή  σσττηη  χχρρήήσσηη  νναα  μμπποορρεείί  νναα  ττεεκκμμηηρριιωωθθεείί..  ΜΜιιαα  ααλλλλααγγήή  σσττιιςς  ππρροοθθέέσσεειιςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  γγιιαα  ττηη  

χχρρήήσσηη  ττοουυ  αακκιιννήήττοουυ  ααππόό  μμόόννηη  ττηηςς  δδεενν  ααπποοττεελλεείί  έέννδδεειιξξηη  ααλλλλααγγήήςς  σσττηη  χχρρήήσσηη..  

 

••  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  99  ((ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη))  ««ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  ππρρόόωωρρηηςς  ααπποοππλληηρρωωμμήήςς  μμεε  κκααττααββοολλήή  ααρρννηηττιικκήήςς  πποοιιννήήςς  

εεξξόόφφλληησσηηςς»» (εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  

ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001199  ––  ΔΔεενν  έέχχεειι  εεγγκκρριιθθεείί  αακκόόμμηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη))..  ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  

δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  μμίίαα  οοννττόόττηητταα  μμπποορρεείί  νναα  εεππιιμμεεττρρήήσσεειι  ππιισσττωωττιικκοούύςς  ττίίττλλοουυςς  πποουυ  εεννσσωωμμααττώώννοουυνν  

δδιικκααιιώώμμαατταα  ππρρόόωωρρηηςς  ααπποοππλληηρρωωμμήήςς,,  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ααπποοσσββεεσσμμέέννοουυ  κκόόσσττοουυςς  ααννττίί  ττηηςς  εεύύλλοογγηηςς  

ααξξίίααςς  μμέέσσωω  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν..  ΗΗ  ααρρννηηττιικκήή  πποοιιννήή  εεξξόόφφλληησσηηςς  ππρροοκκύύππττεειι  όότταανν  ηη  ππρρόόωωρρηη  

ααπποοππλληηρρωωμμήή  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ττοουυ  μμηη  εεξξοοφφλληηθθέέννττοοςς  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  ττόόκκωωνν..    

 
••  ΔΔΛΛΠΠ  2288  ((ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη))  ««ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  σσυυγγγγεεννεείίςς  κκααιι  κκοοιιννοοππρρααξξίίεεςς»» 

((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001199  ––  

ΔΔεενν  έέχχεειι  εεγγκκρριιθθεείί  αακκόόμμηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη))..  ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  μμίίαα  

οοννττόόττηητταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρμμόόζζεειι  ττοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  99  σσεε  λλοοιιππέέςς  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμέέςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  πποουυ  

ααφφοορροούύνν  σσυυγγγγεεννεείίςς  κκααιι  κκοοιιννοοππρρααξξίίεεςς  κκααιι  ααπποοττεελλοούύνν  μμέέρροοςς  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  εεππέέννδδυυσσηηςς..      

 

••  ΕΕττήήσσιιεεςς  ββεελλττιιώώσσεειιςς  σστταα  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  ((ΚΚύύκκλλοοςς  22001155  ––  22001177)) ((εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001199  ––  ΔΔεενν  έέχχοουυνν  εεγγκκρριιθθεείί  αακκόόμμηη  ααππόό  ττηηνν  

ΕΕ..ΕΕ..))  

 
 

••  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  33  ««ΣΣυυννεεννώώσσεειιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν»».. ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  όότταανν  μμίίαα  οοννττόόττηητταα  

ααπποοκκττάά  έέλλεεγγχχοο  σσεε  μμιιαα  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκάάττωω  ααππόό  κκοοιιννόό  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  

εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππααννεεκκττιιμμάά  ττοο  υυππάάρρχχοονν  πποοσσοοσσττόό  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσεε  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα,,  μμεε  ττηηνν  

δδιιααφφοορράά  νναα  ππιισσττώώννεεττααιι//χχρρεεώώννεεττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..    
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••  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1111  ««ΑΑππόό  κκοοιιννοούύ  σσυυμμφφωωννίίεεςς»».. ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  όότταανν  μμίίαα  οοννττόόττηητταα  

σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσεε  μμιιαα  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκάάττωω  ααππόό  κκοοιιννόό  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  ααπποοκκττάά  κκοοιιννόό  

έέλλεεγγχχοο,,  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππααννεεκκττιιμμάά  ττοο  υυππάάρρχχοονν  πποοσσοοσσττόό  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσεε  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα..  

 

••  ΔΔΛΛΠΠ  1122  ««ΦΦόόρροοιι  εειισσοοδδήήμμααττοοςς»».. ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  οοιι  φφοορροολλοογγιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  ττωωνν  

μμεερριισσμμάάττωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  κκααιι  

σσττηηνν  ίίδδιιαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  οοιι  σσυυννααλλλλααγγέέςς  πποουυ  δδηημμιιοούύρργγηησσαανν  τταα  

δδιιααννεεμμόόμμεενναα  κκέέρρδδηη..      

 

••  ΔΔΛΛΠΠ  2233  ««ΚΚόόσσττοοςς  δδααννεειισσμμοούύ»».. ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  μμεε  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  κκαατταασσκκεευυήήςς  

εεννόόςς  σσχχεεττιικκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  πποουυ  χχρρηημμααττοοδδοοττήήθθηηκκεε  μμέέσσωω  εειιδδιικκοούύ  δδααννεειισσμμοούύ,,  ττοο  

υυππόόλλοοιιπποο  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδααννεείίωωνν  ααπποοττεελλοούύνν  μμέέρροοςς  ττοουυ  γγεεννιικκοούύ  δδααννεειισσμμοούύ  κκααιι  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττοο  

ττεεκκμμααρρττόό  εεππιιττόόκκιιοο  κκεεφφααλλααιιοοπποοίίηησσηηςς..        

 

••  ΔΔΛΛΠΠ  1199  ((ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη))  ««ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  σσχχεεδδίίοουυ  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν,,  ΠΠεερριικκοοππήή  ήή  

ΔΔιιαακκααννοοννιισσμμόόςς»» (εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  

ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001199  ––  ΔΔεενν  έέχχοουυνν  εεγγκκρριιθθεείί  αακκόόμμηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..))..  ΔΔιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  μμεεττάά  ααππόό  ττηηνν  

ττρροοπποοπποοίίηησσηη  κκάάπποοιιοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  

μμιιααςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  μμίίαα  οοννττόόττηητταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεειι  ττοο  ττρρέέχχωωνν  κκόόσσττοοςς  

υυππηηρρεεσσίίααςς  κκααιι  ττοο  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκόό  κκόόσσττοοςς  ββάάσσεειι  ττωωνν  ννέέωωνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  γγιιαα  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ττηηςς  

ππεερριιόόδδοουυ..            

 
 
 

ΑΑλλλλααγγέέςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ηη  έέγγκκρριισσηη  έέχχεειι  ααννααββηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..        

  
••  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1144  ««ΜΜεεττααββααττιικκοοίί  λλοογγααρριιαασσμμοοίί  ΡΡυυθθμμιιζζόόμμεεννωωνν  ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν»» ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  

εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166  --  ΔΔεενν  θθαα  εεγγκκρριιθθεείί  

ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  μμέέχχρριι  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  ττεελλιικκοούύ  ππρροοττύύπποουυ))..  

 
••  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1100  κκααιι  ΔΔΛΛΠΠ  2288  ((ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη))  ««ΕΕννοοπποοιιηημμέέννεεςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς»»  κκααιι  

««ΣΣυυμμμμεεττοοχχέέςς  σσεε  ΣΣυυγγγγεεννεείίςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  ΚΚοοιιννοοππρρααξξίίεεςς»»  --  ΠΠώώλληησσηη  ήή  ΕΕιισσφφοορράά  

ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ΕΕππεεννδδυυττήή  κκααιι  ττηηςς  ΣΣυυγγγγεεννοούύςς  ήή  ττηηςς  ΚΚοοιιννοοππρρααξξίίααςς  

(ααννααββάάλλλλεεττααιι  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ααλλλλάά  μμπποορρεείί  νναα  υυιιοοθθεεττηηθθεείί  οοιικκεειιοοθθεελλώώςς  ––  ΔΔεενν  έέχχεειι  εεγγκκρριιθθεείί  ααππόό  

ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..))..  
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88..22..  ΠΠλλααίίσσιιοο  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΣΣυυμμμμόόρρφφωωσσηη  μμεε  τταα  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  

ΟΟιι  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  ««DDAATTAABBLLUUEE  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ»»  εείίννααιι  σσύύμμφφωωννεεςς  μμεε  τταα  ΔΔιιεεθθννήή  ΠΠρρόόττυυππαα  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  ΑΑννααφφοορράάςς  ((ΔΔΠΠΧΧΑΑ))  

τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΛΛοογγιισσττιικκώώνν  ΠΠρροοττύύππωωνν  ((IIAASSBB)),,  κκααθθώώςς  κκααιι  

ττωωνν  εερρμμηηννεειιώώνν  ττοουυςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕρρμμηηννεείίααςς  ΠΠρροοττύύππωωνν  ((IIFFRRIICC))  

ττηηςς  IIAASSBB  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  υυιιοοθθεεττηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη..  ΌΌλλαα  τταα  ααννααθθεεωωρρηημμέένναα  ήή  

ννεεοοεεκκδδοοθθέένντταα  ΠΠρρόόττυυππαα  κκααιι  δδιιεερρμμηηννεείίεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  εεφφααρρμμοογγήή  σσττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααιι  εείίννααιι  σσεε  ιισσχχύύ  

ττηηνν  3311ηη  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001177  εελλήήφφθθηησσαανν  υυππόόψψηη  γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  

ττρρέέχχοουυσσααςς  χχρρήήσσηηςς  σσττηηνν  έέκκτταασσηη  πποουυ  ααυυττάά  ήήτταανν  εεφφααρρμμόόσσιιμμαα..  

  ΑΑλλλλααγγέέςς  σσεε  λλοογγιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  

ΟΟιι  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  κκααιι  οοιι  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ββάάσσεειι  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  σσυυννττάάχχθθηηκκαανν  οοιι  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  

κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  3311ηηςς  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001177  έέχχοουυνν  δδηημμοοσσιιοοπποοιιηηθθεείί  μμεε  ττηηνν  ααννάάρρττηησσήή  ττοουυςς  σσττοο  

δδιιααδδίίκκττυυοο,,  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  wwwwww..ddaattaabblluuee..ggrr  

  ΒΒάάσσηη  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΟΟιι  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  έέχχοουυνν  σσυυννττααχχθθεείί  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  σσυυννέέχχιισσηηςς  ττηηςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ((ggooiinngg  ccoonncceerrnn))  κκααιι  ττηηνν  ααρρχχήή  ττοουυ  ιισσττοορριικκοούύ  κκόόσσττοουυςς,,  όόππωωςς  ααυυττήή  ττρροοπποοπποοιιεείίττααιι  

μμεε  ττηηνν  ααννααππρροοσσααρρμμοογγήή  οορριισσμμέέννωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  κκααιι  ττοουυ  ππααθθηηττιικκοούύ..  

  ΈΈγγκκρριισσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΟΟιι  εεττήήσσιιεεςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  έέχχοουυνν  εεγγκκρριιθθεείί  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

σσττιιςς  3311//0077//22001188  κκααιι  ττεελλοούύνν  υυππόό  ττηηνν  οορριισσττιικκήή  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΤΤαακκττιικκήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  

μμεεττόόχχωωνν..  

  ΚΚααλλυυππττόόμμεεννηη  ππεερρίίοοδδοοςς  

ΟΟιι  ππααρροούύσσεεςς  εεττήήσσιιεεςς    οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  

εεττααιιρρεείίααςς  ααππόό  ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  3311ηη  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001177..  

  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΟΟιι  ππααρροούύσσεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσεε  εευυρρώώ  ((€€)),,  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  ττοο  

λλεειιττοουυρργγιικκόό  ννόόμμιισσμμαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  δδηηλλααδδήή  ττοο  ννόόμμιισσμμαα  ττοουυ  ππρρωωττεεύύοοννττοοςς  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  σσττοο  οοπποοίίοο  λλεειιττοουυρργγεείί  ηη  εεττααιιρρεείίαα..    

  ΑΑλλλλααγγέέςς  σσεε  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  

ΚΚααττάά  ττηηνν  κκλλεειιόόμμεεννηη  χχρρήήσσηη  δδεενν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  ααλλλλααγγέέςς    σσττιιςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  

ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  χχρρήήσσηη..  
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  ΣΣηημμααννττιικκέέςς  κκρρίίσσεειιςς  κκααιι  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  

ΗΗ  κκααττάάρρττιισσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ΔΔιιεεθθννήή  ΛΛοογγιισσττιικκάά  ΠΠρρόόττυυππαα  ααππααιιττεείί  

ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  εεκκττιιμμήήσσεεωωνν,,  κκρρίίσσεεωωνν  κκααιι  ππααρρααδδοοχχώώνν,,  πποουυ  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  τταα  

λλοογγιισσττιικκάά  υυππόόλλοοιιππαα  ττωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  κκααιι  ττιιςς  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς  

γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  γγιιαα  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  

κκααιι  εεξξόόδδωωνν  πποουυ  ααννααγγννωωρρίίσσττηηκκαανν..    

ΗΗ  χχρρήήσσηη  εεππααρρκκοούύςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  κκααιι  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  υυπποοκκεειιμμεεννιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  ααπποοττεελλοούύνν  

ααννααππόόσσππαασστταα  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  εεκκττιιμμήήσσεεωωνν  σσεε  ααπποοττιιμμήήσσεειιςς  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  

υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  γγιιαα  ππααρροοχχέέςς  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό,,  ααπποομμεείίωωσσηη  ααξξίίααςς  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ,,  

ααννέέλλεεγγκκττεεςς  φφοορροολλοογγιικκάά  χχρρήήσσεειιςς  κκααιι  εεκκκκρρεεμμεείίςς  δδιικκαασσττιικκέέςς  υυπποοθθέέσσεειιςς..  ΟΟιι  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  κκρρίίννοοννττααιι  

σσηημμααννττιικκέέςς  ααλλλλάά  μμηη  δδεεσσμμεευυττιικκέέςς..  ΤΤαα  ππρρααγγμμααττιικκάά  μμεελλλλοοννττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  

δδιιααφφέέρροουυνν  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  εεκκττιιμμήήσσεειιςς..  

99  ΣΣύύννοοψψηη  ττωωνν  λλοογγιισσττιικκώώνν  πποολλιιττιικκώώνν  

ΟΟιι  σσηημμααννττιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  σσττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ααυυττώώνν  ττωωνν  

ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  σσυυννοοψψίίζζοοννττααιι  ππααρραακκάάττωω..  

99..11  ΕΕννσσώώμμααττεεςς  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  

ΟΟιι  ααξξίίεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  τταα  κκττίίρριιαα  σσττιιςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  ααφφοορροούύνν  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυςς  

ππρροοσσθθήήκκεεςς  ––  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  σσεε  κκττίίρριιαα  ττρρίίττωωνν  

ΤΤαα  λλοοιιππάά  εεννσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  σσττοο  κκόόσσττοοςς  κκττήήσσεεωωςς  μμεείίοονν  ττιιςς  σσωωρρεευυμμέέννεεςς  

ααπποοσσββέέσσεειιςς  κκααιι  ττυυχχόόνν  ζζηημμιιέέςς  ααπποομμεείίωωσσηηςς..    

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  κκττήήσσεεωωςς  ττωωνν  ππααγγίίωωνν  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  άάμμεεσσαα  εεππιιρρρριιππττέέεεςς  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  

ααππόόκκττηησσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν..  ΜΜεεττααγγεεννέέσσττεερρεεςς  δδααππάάννεεςς  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  σσεε  εεππααύύξξηησσηη  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  

ααξξίίααςς  ττωωνν  εεννσσωωμμάάττωωνν  ππααγγίίωωνν  ήή  ωωςς  ξξεεχχωωρριισσττόό  ππάάγγιιοο,,  μμόόννοονν  κκααττάά  ττηηνν  έέκκτταασσηη  πποουυ  οοιι  δδααππάάννεεςς  

ααυυττέέςς  ααυυξξάάννοουυνν  τταα  μμεελλλλοοννττιικκάά  οοιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη  πποουυ  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  εειισσρρεεύύσσοουυνν  ααππόό  ττηηνν  χχρρήήσσηη  

ττοουυ  ππααγγίίοουυ  σσττοοιιχχεείίοουυ  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττοουυςς  μμπποορρεείί  νναα  εεππιιμμεεττρρηηθθεείί  ααξξιιόόππιισστταα..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  

εεππιισσκκεευυώώνν  κκααιι  σσυυννττηηρρήήσσεεωωνν  κκααττααχχωωρρεείίττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  πποουυ  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι..  

ΟΟιι  υυπποολλεειιμμμμααττιικκέέςς  ααξξίίεεςς  κκααιι  οοιι  ωωφφέέλλιιμμεεςς  ζζωωέέςς  ττωωνν  εεννσσωωμμάάττωωνν  ππααγγίίωωνν  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  

εεππααννεεξξέέτταασσηη  σσεε  κκάάθθεε  ηημμεερροομμηηννίίαα  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ..    ΕΕάάνν  οοιι  υυπποολλεειιμμμμααττιικκέέςς  ααξξίίεεςς,,  ηη  ππρροοσσδδοοκκώώμμεεννηη  

ωωφφέέλλιιμμηη  ζζωωήή  ήή  οο  ππρροοσσδδοοκκώώμμεεννοοςς  ρρυυθθμμόόςς  ααννάάλλωωσσηηςς  ττωωνν  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  ωωφφεελλεειιώώνν  

πποουυ  εεννσσωωμμααττώώννοοννττααιι  σσεε  κκάάπποοιιοο  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  έέχχοουυνν  μμεεττααββλληηθθεείί,,  οοιι  ααλλλλααγγέέςς  

ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααιι  λλοογγιισσττιικκάά  ωωςς  μμεεττααββοολλέέςς  σσεε  λλοογγιισσττιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ππώώλληησσηη  εεννσσωωμμάάττωωνν  ππααγγίίωωνν,,  οοιι  δδιιααφφοορρέέςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ττιιμμήήμμααττοοςς  πποουυ  λλααμμββάάννεεττααιι  κκααιι  

ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ττοουυςς  ααξξίίααςς  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  ωωςς  κκέέρρδδηη  ήή  ζζηημμίίεεςς  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..  

ΗΗ  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ττωωνν  εεννσσωωμμάάττωωνν  ππααγγίίωωνν  εελλέέγγχχεεττααιι  γγιιαα  ααπποομμεείίωωσσηη  όότταανν  υυππάάρρχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς,,  
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δδηηλλααδδήή  γγεεγγοοννόότταα  ήή  ααλλλλααγγέέςς  σσττιιςς  ππεερριισσττάάσσεειιςς  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  ηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ππιιθθααννόόνν  νναα  µµηηνν  

εείίννααιι  αανναακκττήήσσιιμμηη..  ΑΑνν  υυππάάρρχχεειι  ττέέττοοιιαα  έέννδδεειιξξηη  κκααιι  ηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ξξεεππεερρννάά  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  

αανναακκττήήσσιιμμοο  πποοσσόό,,  τταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ήή  μμοοννάάδδεεςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

ααπποομμεειιώώννοοννττααιι  σσττοο  αανναακκττήήσσιιμμοο  πποοσσόό..  ΤΤοο  αανναακκττήήσσιιμμοο  πποοσσόό  ττωωνν,,  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  

εεξξοοππλλιισσμμοούύ  εείίννααιι  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  ττιιμμήήςς  ππωωλλήήσσεεωωςς  ττοουυςς  κκααιι  ττηηςς  ααξξίίααςς  

χχρρήήσσηηςς  ττοουυςς..  ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττηηςς  ααξξίίααςς  χχρρήήσσεεωωςς,,  οοιι  ααννααμμεεννόόμμεεννεεςς  μμεελλλλοοννττιικκέέςς  ττααμμεειιαακκέέςς  

ρροοέέςς  ππρροοεεξξοοφφλλοούύννττααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααξξίίαα  ττοουυςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  έένναα  ππρροο--φφόόρροουυ  

ππρροοεεξξοοφφλληηττιικκόό  εεππιιττόόκκιιοο  πποουυ  αανντταανναακκλλάά  ττιιςς  ττρρέέχχοουυσσεεςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς  γγιιαα  ττηη  δδιιααχχρροοννιικκήή  

ααξξίίαα  ττοουυ  χχρρήήμμααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  σσυυννααφφώώνν  κκιιννδδύύννωωνν  ππρροοςς  ττοο  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο..  

ΌΌτταανν  οοιι  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααξξίίεεςς  ττωωνν  εεννσσωωμμάάττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  υυππεερρββααίίννοουυνν  ττηηνν  αανναακκττήήσσιιμμηη  ααξξίίαα  

ττοουυςς,,  ηη  δδιιααφφοορράά  ((ααπποομμεείίωωσσηη))  κκααττααχχωωρρεείίττααιι  ααρρχχιικκάά  σσεε  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  σσχχηημμααττιισσθθέέννττοοςς  

ααπποοθθεεμμααττιικκοούύ  εεύύλλοογγηηςς  ααξξίίααςς  ((εεάάνν  υυππάάρρχχεειι  γγιιαα  ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ππάάγγιιοο))  ττοο  οοπποοίίοο  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  σσεε  

λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν..  ΚΚάάθθεε  ζζηημμιιάά  ααπποομμεείίωωσσηηςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ππέέρραα  ααππόό  ττοο  

σσχχηημμααττιισσθθέένν  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  γγιιαα  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ππάάγγιιοο,,  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  άάμμεεσσαα  ωωςς  έέξξοοδδοο  σσττηηνν  

κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  χχρρήήσσηηςς..    

99..22  ΛΛοοιιππάά  άάυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

ΤΤαα  λλοοιιππάά  άάυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  έέξξοοδδαα  ίίδδρρυυσσηηςς  κκααιι  ππρρώώττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς..  

99..33  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

99..33..11  ΑΑρρχχιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη  

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  οοιι  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

κκααττααχχωωρροούύννττααιι  σσττοονν  ΙΙσσοολλοογγιισσμμόό  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  ααππόό  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  ηη  εεττααιιρρεείίαα  κκααθθίίσσττααττααιι  έένναα  

μμέέρροοςς  εεκκ  ττωωνν  σσυυμμββααλλλλοομμέέννωωνν  ττοουυ  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκοούύ  μμέέσσοουυ..    

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααπποοττεελλοούύννττααιι  ααππόό::  

➢➢  κκααττααθθέέσσεειιςς  όόψψεεωωςς  κκααιι  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  

➢➢  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

➢➢  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

99..33..22  ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  κκααιι  ααπποοττίίμμηησσηη  

99..33..22..11  ΤΤααμμεειιαακκάά  ιισσοοδδύύννααμμαα  

ΤΤαα  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ιισσοοδδύύννααμμαα  δδιιααθθεεσσίίμμωωνν  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  τταα  μμεεττρρηηττάά  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  κκααιι  σσττοο  

ττααμμεείίοο..    

99..33..22..22  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ααρρχχιικκάά  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυςς  

κκααιι  μμεεττααγγεεννέέσσττεερραα  εεππιιμμεεττρροούύννττααιι  σσττοο  ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς  μμεε  ττηηνν  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  

εεππιιττοοκκίίοουυ..  
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ΚΚααττάάλλλληηλλεεςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  εεκκττιιμμώώμμεενναα  μμηη  αανναακκττήήσσιιμμαα  πποοσσάά  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σστταα  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  χχρρήήσσεεωωςς  όότταανν  υυππάάρρχχεειι  ααννττιικκεειιμμεεννιικκήή  ααππόόδδεειιξξηη  όόττιι  ττοο  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  έέχχεειι  

ααπποομμεειιωωθθεείί..  ΗΗ  ααννααγγννωωρριιζζόόμμεεννηη  ππρρόόββλλεεψψηη  εεππιιμμεεττρράάττεε  ωωςς  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  

ααξξίίααςς  ττοουυ  ππεερριιοουυσσιιαακκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  κκααιι  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  εεκκττιιμμώώμμεεννωωνν  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  

ττααμμιιαακκώώνν  ρροοώώνν  ππρροο  εεξξοοφφλληημμέέννωωνν  μμεε  ττοο  ππρρααγγμμααττιικκόό  εεππιιττόόκκιιοο  πποουυ  ίίσσχχυυεε  κκααττάά  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  

ααννααγγννώώρριισσηη..    

99..33..22..33  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

ΟΟιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ααρρχχιικκάά  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυςς  

κκααιι  μμεεττααγγεεννέέσσττεερραα  εεππιιμμεεττρροούύννττααιι  σσττοο  ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς  μμεε  ττηηνν  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  

εεππιιττοοκκίίοουυ..  

99..33..22..44  ΚΚοοιιννέέςς  μμεεττοοχχέέςς  

ΤΤοο  μμεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  πποουυ  εεκκδδίίδδεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  μμεε  ττοο  ππρροοϊϊόόνν  ττηηςς  

εείίσσππρρααξξηηςς  μμεειιωωμμέέννοο  μμεε  τταα  άάμμεεσσαα  κκόόσσττηη  ττηηςς  έέκκδδοοσσηηςς,,  μμεεττάά  ττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  φφόόρροουυ  

εειισσοοδδήήμμααττοοςς  πποουυ  ααννααλλοογγεείί  σσεε  ααυυττάά..  

99..33..33  ΕΕύύλλοογγηη  ΑΑξξίίαα  

ΗΗ  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  πποουυ  υυφφίίσσττααννττααιι  σσεε  μμίίαα  εεννεερργγόό  ααγγοορράά  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  

ααννααφφοορράά  σσεε  χχρρηημμααττιισσττηηρριιαακκέέςς  ττιιμμέέςς  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ..  ΕΕάάνν  ηη  ααγγοορράά  γγιιαα  μμίίαα  

εεππέέννδδυυσσηη  δδεενν  εείίννααιι  εεννεερργγόόςς  ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεειι  ττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ττεεχχννιικκέέςς  

ααπποοττίίμμηησσηηςς..  ΟΟ  σσκκοοππόόςς  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  μμιιααςς  ττεεχχννιικκήήςς  ααπποοττίίμμηησσηηςς  εείίννααιι  οο  κκααθθοορριισσμμόόςς  ττηηςς  ττιιμμήήςς  

σσυυννααλλλλααγγήήςς  πποουυ  θθαα  ππρροοέέκκυυππττεε  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  εεππιιμμέέττρρηησσηηςς  γγιιαα  μμιιαα  σσυυννααλλλλααγγήή  σσεε  

κκααθθααρράά  εεμμπποορριικκήή  ββάάσσηη  ππααρραακκιιννοούύμμεεννηη  ααππόό  σσυυννήήθθεειιςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς..  ΣΣττιιςς  

ττεεχχννιικκέέςς  ααπποοττίίμμηησσηηςς  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  ηη  χχρρήήσσηη  ππρρόόσσφφααττωωνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν  σσεε  

κκααθθααρράά  εεμμπποορριικκήή  ββάάσσηη,,  ηη  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  εεννόόςς  οουυσσιιωωδδώώςς  σσυυννααφφοούύςς  

μμέέσσοουυ  κκααιι  ηη  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ππρροοεεξξοοφφλληημμέέννωωνν  ττααμμιιαακκώώνν  ρροοώώνν  ττοουυ..  

99..44  ΑΑπποοθθέέμμαατταα  

ΤΤαα  ααπποοθθέέμμαατταα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  άάδδεειιεεςς  λλοογγιισσμμιικκοούύ  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  μμεελλλλοοννττιικκήή  

ππώώλληησσήή  ττοουυςς..    

ΚΚααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ,,  τταα  ααπποοθθέέμμαατταα  ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  χχααμμηηλλόόττεερρηη  ττιιμμήή  μμεεττααξξύύ  

κκόόσσττοουυςς  κκττήήσσηηςς  κκααιι  κκααθθααρρήήςς  ρρεευυσσττοοπποοιιήήσσιιμμηηςς  ααξξίίααςς..    

ΗΗ  κκααθθααρρήή  ρρεευυσσττοοπποοιιήήσσιιμμηη  ααξξίίαα  εείίννααιι  ηη  εεκκττιιμμώώμμεεννηη  ττιιμμήή  ππώώλληησσηηςς  κκααττάά  ττηη  σσυυννήήθθηη  ρροοήή  ττωωνν  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  μμεείίοονν  ττοο  εεκκττιιμμώώμμεεννοο  κκόόσσττοοςς  πποουυ  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  νναα  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  ππώώλληησσηη..  

99..55  ΔΔααννεειισσμμόόςς  

ΤΤαα  δδάάννεειιαα  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  ααρρχχιικκάά  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυςς  ωωςς  εειισσππρρααχχθθέένντταα  πποοσσάά  μμεείίοονν  τταα  ττυυχχόόνν  
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άάμμεεσσαα  έέξξοοδδαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς..  ΜΜεεττααγγεεννέέσσττεερραα,,  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττοο  

ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς..  ΤΤυυχχόόνν  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  εειισσππρρααχχθθέέννττοοςς  πποοσσοούύ  ((κκααθθααρροούύ  ααππόό  σσχχεεττιικκάά  

έέξξοοδδαα  σσυυννααλλλλααγγώώνν))  κκααιι  ττηηςς  ααξξίίααςς  εεξξόόφφλληησσηηςς  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  δδααννεειισσμμοούύ  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ..  

ΤΤαα  δδάάννεειιαα  ττααξξιιννοομμοούύννττααιι  ωωςς  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  ττοο  

δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ααννααββάάλλλλεειι  ττηηνν  εεξξόόφφλληησσηη  ττηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1122  μμήήννεεςς  μμεεττάά  ααππόό  ττηηνν  

ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  οοππόόττεε  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  ωωςς  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς..  

99..66  ΛΛοογγιισσττιικκήή  ΦΦόόρροουυ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  

99..66..11  ΤΤρρέέχχοουυσσαα  ΦΦοορροολλοογγίίαα  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  

ΗΗ  ττρρέέχχοουυσσαα  φφοορροολλοογγιικκήή  ααππααίίττηησσηη//υυπποοχχρρέέωωσσηη  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  εεκκεείίννεεςς  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ήή  

ααππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααρρχχέέςς  πποουυ  εείίννααιι  σσχχεεττιιζζόόμμεεννεεςς  μμεε  ττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  ήή  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  ααννααφφοορράάςς  κκααιι  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  κκααττααββλληηθθεείί  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ..  

ΥΥπποολλοογγίίζζοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  ννόόμμοουυςς  

πποουυ  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  ββάάσσεειι  ττωωνν  φφοορροολλοογγηηττέέωωνν  κκεερρδδώώνν  κκάάθθεε  χχρρήήσσηηςς..  ΌΌλλεεςς  οοιι  μμεεττααββοολλέέςς  σσττιιςς  

ττρρέέχχοουυσσεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ήή  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσαανν  φφοορροολλοογγιικκόό  έέξξοοδδοο  σστταα  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..    

99..66..22  ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννηη  ΦΦοορροολλοογγίίαα  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  

ΗΗ  ααννααββααλλλλόόμμεεννηη  φφοορροολλοογγίίαα  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  μμέέθθοοδδοο  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  πποουυ  εεσσττιιάάζζεειι  

σσττιιςς  ππρροοσσωωρριιννέέςς  δδιιααφφοορρέέςς..  ΑΑυυττήή  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττηηνν  σσύύγγκκρριισσηη  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  

ααππααιιττήήσσεεωωνν  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττωωνν  εεννοοπποοιιηημμέέννωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  μμεε  ττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  

φφοορροολλοογγιικκέέςς  ττοουυςς  ββάάσσεειιςς..  

ΟΟιι  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττοονν  ββααθθμμόό  πποουυ  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  όόττιι  θθαα  

ααννττιισσττααθθμμιισσττοούύνν  έέννααννττιι  ττηηςς  μμεελλλλοοννττιικκήήςς  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς..  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  μμίίαα  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  μμηη  ααννααγγννωωρριισσμμέέννηη  ααννααββααλλλλόόμμεεννηη  φφοορροολλοογγιικκήή  

ααππααίίττηησσηη  κκααττάά  ττηηνν  έέκκτταασσηη  πποουυ  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  όόττιι  μμεελλλλοοννττιικκόό  φφοορροολλοογγηηττέέοο  κκέέρρδδοοςς  θθαα  εεππιιττρρέέψψεειι  

ττηηνν  ααννάάκκττηησσηη  ττηηςς  ααννααββααλλλλόόμμεεννηηςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  ααππααίίττηησσηηςς..  

ΗΗ  ααννααββααλλλλόόμμεεννηη  φφοορροολλοογγιικκήή  ααππααίίττηησσηη  εεππααννεεξξεεττάάζζεεττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ηημμεερροομμηηννίίαα  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  

μμεειιώώννεεττααιι  κκααττάά  ττηηνν  έέκκτταασσηη  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  ππλλέέοονν  ππιιθθααννόό  όόττιι  εεππααρρκκέέςς  φφοορροολλοογγηηττέέοο  κκέέρρδδοοςς  θθαα  

εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμοο  γγιιαα  νναα  εεππιιττρρέέψψεειι  ττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ωωφφέέλλεειιααςς  μμέέρροουυςς  ήή  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ααυυττήήςς  ττηηςς  

ααννααββααλλλλόόμμεεννηηςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  ααππααίίττηησσηηςς..  

ΟΟιι  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  φφοορροολλοογγηηττέέεεςς  

ππρροοσσωωρριιννέέςς  δδιιααφφοορρέέςς..    

ΟΟιι  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ζζηημμιιέέςς  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  μμεεττααφφεερρθθοούύνν  σσεε  εεππόόμμεεννεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  

ωωςς  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς..    
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ΟΟιι  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοουυςς  

φφοορροολλοογγιικκοούύςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  πποουυ  ααννααμμέέννοοννττααιι  νναα  εεφφααρρμμοοσσττοούύνν  σσττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  

τταακκττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  ααππααίίττηησσηη  ήή  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη,,  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  

((κκααιι  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  ννόόμμοουυςς))  πποουυ  έέχχοουυνν  ττεεθθεείί  σσεε  ιισσχχύύ  ήή  οουυσσιιαασσττιικκάά  ιισσχχύύοουυνν  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  

ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ..    

ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  σσττιιςς  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ήή  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσαανν  

σσττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  χχρρήήσσηηςς,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ααυυττέέςς  πποουυ  

ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  μμεεττααββοολλέέςς  σστταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  ήή  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς,,  οοιι  

οοπποοίίεεςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  κκααττεευυθθεείίαανν  σστταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  όόππωωςς  ηη  εεππααννεεκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  

ααξξίίααςς  ττηηςς  αακκίίννηηττηηςς  ππεερριιοουυσσίίααςς  κκααιι  έέχχοουυνν  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  ααλλλλααγγήή  σσττιιςς  

ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ήή  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  νναα  χχρρεεώώννεεττααιι//  ππιισσττώώννεεττααιι  έέννααννττιι  ττοουυ  

σσχχεεττιικκοούύ  λλοογγααρριιαασσμμοούύ  ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς..  

99..77  ΠΠααρροοχχέέςς  λλόόγγωω  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς  κκααιι  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  ππααρροοχχέέςς  σσεε  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  

99..77..11  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  ππααρροοχχέέςς  

ΟΟιι  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  ππααρροοχχέέςς  ππρροοςς  ττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  ((εεκκττόόςς  ααππόό  ππααρροοχχέέςς  λλήήξξηηςς  ττηηςς  

εερργγαασσιιαακκήήςς  σσχχέέσσηηςς))  σσεε  χχρρήήμμαα  κκααιι  σσεε  εείίδδοοςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  έέξξοοδδοο  όότταανν  κκααθθίίσσττααννττααιι  

δδεεδδοουυλλεευυμμέέννεεςς..  ΤΤυυχχόόνν  ααννεεξξόόφφλληηττοο  πποοσσόό  κκααττααχχωωρρεείίττααιι  ωωςς  υυπποοχχρρέέωωσσηη,,  εεννώώ  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  

ττοο  πποοσσόό  πποουυ  ήήδδηη  κκααττααββλλήήθθηηκκεε  υυππεερρββααίίννεειι  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν,,  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ττοο  

υυππεερρββάάλλλλοονν  πποοσσόό  ωωςς  σσττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  ττηηςς  ((ππρροοππλληηρρωωθθέένν  έέξξοοδδοο))  μμόόννοο  κκααττάά  ττηηνν  

έέκκτταασσηη  πποουυ  ηη  ππρροοππλληηρρωωμμήή  θθαα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε  μμεείίωωσσηη  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  ππλληηρρωωμμώώνν  ήή  σσεε  εεππιισσττρροοφφήή..  

99..77..22  ΠΠααρροοχχέέςς  λλόόγγωω  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  ττόόσσοο  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν  όόσσοο  κκααιι  ππρροογγρράάμμμμαατταα  

κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  εειισσφφοορρώώνν..    

99..77..22..11  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν  

ΗΗ  υυπποοχχρρέέωωσσηη  πποουυ  κκααττααχχωωρρεείίττααιι  σσττοονν  ιισσοολλοογγιισσμμόό  γγιιαα  τταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν  

ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααξξίίαα  ττηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααθθοορριισσμμέέννηη  ππααρροοχχήή  ββάάσσεειι  ττοουυ  νν..  22111122//2200  

κκααιι  ττιιςς  μμεεττααββοολλέέςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ααννααλλοογγιισσττιικκόό  κκέέρρδδοοςς  ήή  ζζηημμίίαα  κκααιι  ττοο  

κκόόσσττοοςς  ττηηςς  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίααςς..  ΗΗ  δδέέσσμμεευυσσηη  ττηηςς  κκααθθοορριισσμμέέννηηςς  ππααρροοχχήήςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  εεττηησσίίωωςς  ααππόό  

ααννεεξξάάρρττηηττοο  ααννααλλοογγιισσττήή  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ττηηςς  ππρροοββεεββλληημμέέννηηςς  ππιισσττωωττιικκήήςς  μμοοννάάδδοοςς  

((pprroojjeecctteedd  uunniitt  ccrreeddiitt  mmeetthhoodd))..  

ΤΤαα  ααννααλλοογγιισσττιικκάά  κκέέρρδδηη  κκααιι  οοιι  ζζηημμιιέέςς  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  εεμμππεειιρριικκέέςς  ααννααππρροοσσααρρμμοογγέέςς  κκααιι  

μμεεττααββοολλέέςς  σσεε  ααννααλλοογγιικκέέςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  κκααττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  χχρρεεώώννοοννττααιι  ήή  

ππιισσττώώννοοννττααιι  σστταα  λλοοιιππάά  σσυυννοολλιικκάά  εειισσοοδδήήμμαατταα..  

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίααςς  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ααππεευυθθεείίααςς  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  οοιι  μμεεττααββοολλέέςς  

σστταα  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  εείίννααιι  ππρροοααιιρρεεττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααμμοοννήή  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττηηνν  

υυππηηρρεεσσίίαα  γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ((ηημμεερροομμηηννίίαα  κκααττοοχχύύρρωωσσηηςς))..  ΣΣεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  
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ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  κκόόσσττοοςς  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίααςς  ααπποοσσββέέννεεττααιι  σσεε  σσττααθθεερρήή  ββάάσσηη  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  

κκααττοοχχύύρρωωσσηηςς  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν..  

99..77..22..22  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  εειισσφφοορρώώνν  

ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααλλύύππττεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττοονν  κκύύρριιοο  ΚΚρρααττιικκόό  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό  ΦΦοορρέέαα  

πποουυ  ααφφοορράά  σσττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοομμέέαα  ((ΙΙΚΚΑΑ))  πποουυ  χχοορρηηγγεείί  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκέέςς  κκααιι  ιιααττρροοφφααρρμμαακκεευυττιικκέέςς  

ππααρροοχχέέςς..  ΚΚάάθθεε  εερργγααζζόόμμεεννοοςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοςς  νναα  σσυυννεειισσφφέέρρεειι  μμέέρροοςς  ττοο  μμηηννιιααίίοουυ  μμιισσθθοούύ  ττοουυ  

σσττοο  ττααμμεείίοο,,  εεννώώ  ττμμήήμμαα  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  εειισσφφοορράάςς  κκααλλύύππττεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα..  ΚΚααττάά  ττηηνν  

σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηη  ττοο  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκόό  ττααμμεείίοο  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  

σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκώώνν  ππααρροοχχώώνν  σσττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα  ηη  εεττααιιρρεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  κκααμμίίαα  

ννοομμιικκήή  ήή  ττεεκκμμααρρττήή    υυπποοχχρρέέωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππλληηρρωωμμήή  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  ππααρροοχχώώνν  μμεε  ββάάσσηη  ααυυττόό  ττοο  

ππρρόόγγρρααμμμμαα..  

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  εειισσφφοορρώώνν,,  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ((ννοομμιικκήή  ήή  

ττεεκκμμααιιρρόόμμεεννηη))  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  πποουυ  έέχχεειι  σσυυμμφφωωννηηθθεείί  νναα  σσυυννεειισσφφέέρρεειι  σσττοονν  φφοορρέέαα  ((ππ..χχ..  

ττααμμεείίοο))  πποουυ  δδιιααχχεειιρρίίζζεεττααιι  ττιιςς  εειισσφφοορρέέςς  κκααιι  χχοορρηηγγεείί  ττιιςς  ππααρροοχχέέςς..  ΣΣυυννεεππώώςς  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν  

πποουυ  θθαα  λλάάββεειι  οο  εερργγααζζόόμμεεννοοςς  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  πποοσσόό  πποουυ  κκααττααββάάλλλλεειι  ηη  εεττααιιρρεείίαα  ((ήή  κκααιι  οο  

εερργγααζζόόμμεεννοοςς))  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  κκααττααββλληηθθεείίσσεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ττωωνν  εειισσφφοορρώώνν  ααυυττώώνν..  

ΗΗ  ππλληηρρωωττέέαα  εειισσφφοορράά  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  σσεε  έένναα  ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  εειισσφφοορρώώνν,,  

ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ωωςς  μμίίαα  υυπποοχχρρέέωωσσηη  μμεεττάά  ττηηνν  ααφφααίίρρεεσσηη  ττηηςς  εειισσφφοορράάςς  πποουυ  κκααττααββλλήήθθηηκκεε  κκααιι  ωωςς  

ααννττίίσσττοοιιχχοο  έέξξοοδδοο..  

99..77..33  ΠΠααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  

ΟΟιι  ππααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  όότταανν  ηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  ττεερρμμααττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  

όόμμιιλλοο  ππρριινν  ττηηνν  σσυυννήήθθηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς,,  ήή  όότταανν  κκάάπποοιιοοςς  εερργγααζζόόμμεεννοοςς  ααπποοδδέέχχεεττααιι  

ττηηνν  οοιικκεειιοοθθεελλήή  ααπποοχχώώρρηησσηη  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  σσεε  ααννττάάλλλλααγγμμαα  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν..  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ααυυττέέςς  ττιιςς  ππααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  όότταανν  ααπποοδδεεδδεειιγγμμέένναα  δδεεσσμμεεύύεεττααιι  εείίττεε  νναα  

ττεερρμμααττίίσσεειι  ττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  έένναα  λλεεππττοομμεερρέέςς  ττυυππιικκόό  σσχχέέδδιιοο  χχωωρρίίςς  

ππιιθθααννόόττηητταα  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  εείίττεε  ππααρρέέχχοοννττααςς  ππααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  σσαανν  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ππρροοσσφφοορράάςς  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρροοωωθθηηθθεείί  ηη  οοιικκεειιοοθθεελλήήςς  ααπποοχχώώρρηησσηη..  ΌΌτταανν  οοιι  ππααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  

υυππηηρρεεσσίίαα  κκααθθίίσσττααννττααιι  ααπποοδδοοττέέεεςς  ππέέρραανν  ααππόό  ττωωνν  δδώώδδεεκκαα  μμηηννώώνν  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  

ιισσοολλοογγιισσμμοούύ,,  ππρροοεεξξοοφφλλοούύννττααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααξξίίαα  ττοουυςς..  

99..88  ΕΕννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ΟΟιι  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  δδεενν  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ααλλλλάά  

γγννωωσσττοοπποοιιοούύννττααιι,,  εεκκττόόςς  αανν  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  εεκκρροοώώνν  ππόόρρωωνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  εεννσσωωμμααττώώννοουυνν  οοιικκοοννοομμιικκάά  

οοφφέέλληη  εείίννααιι  εελλάάχχιισσττηη  
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99..99  ΑΑννααγγννώώρριισσηη  εεσσόόδδωωνν  

ΤΤαα  έέσσοοδδαα  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττοο  ββααθθμμόό  πποουυ  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  όόττιι  τταα  οοιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη  θθαα  εειισσρρεεύύσσοουυνν  

σσττοονν  όόμμιιλλοο  κκααιι  τταα  σσχχεεττιικκάά  πποοσσάά  μμπποορροούύνν  νναα  μμεεττρρηηθθοούύνν  ααξξιιόόππιισστταα..  ΤΤαα  έέσσοοδδαα  εείίννααιι  κκααθθααρράά  ααππόό  

ττοονν  φφόόρροο  ππρροοσσττιιθθέέμμεεννηηςς  ααξξίίααςς,,  ττιιςς  εεκκππττώώσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  εεππιισσττρροοφφέέςς..    

99..99..11  ΠΠααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  

ΤΤοο  έέσσοοδδοο  ααππόό  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  μμεε  ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννηη  ττιιμμήή  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  μμεε  ββάάσσηη  

ττοο  σσττάάδδιιοο  οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττηηςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  

μμέέθθοοδδοο  ααυυττήή,,  ττοο  έέσσοοδδοο  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ββάάσσεειι  ττηηςς  ααννααλλοογγίίααςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  έέχχοουυνν  

ππααρραασσχχεεθθεείί  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  εεκκττεελλεεσσττοούύνν..  

ΌΌτταανν  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς  πποουυ  ααφφοορράά  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εεκκττιιμμηηθθεείί  

ββάάσσιιμμαα,,  ττοο  έέσσοοδδοο  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  μμόόννοονν  κκααττάά  ττηηνν  έέκκτταασσηη  πποουυ  οοιι  ααννααγγννωωρριισσμμέέννεεςς  δδααππάάννεεςς  εείίννααιι  

αανναακκττήήσσιιμμεεςς..  

ΣΣεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  μμεεττααββλληηθθοούύνν  οοιι  ααρρχχιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν,,  οοιι  δδααππάάννεεςς  ήή  οο  ββααθθμμόόςς  

οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς,,  οοιι  ααλλλλααγγέέςς  ααυυττέέςς  μμπποορρεείί  νναα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσεε  ααυυξξήήσσεειιςς  ήή  μμεειιώώσσεειιςς  ττωωνν  εεκκττιιμμώώμμεεννωωνν  

εεσσόόδδωωνν  ήή  δδααππααννώώνν  κκααιι  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σστταα  έέσσοοδδαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

  

1100  ΕΕππεεξξηηγγηημμααττιικκέέςς  σσηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  ΕΕττήήσσιιωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

1100..11  ΕΕννσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  

ΗΗ  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ττωωνν  εεννσσώώμμααττωωνν  ππααγγίίωωνν  πποουυ  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοονν  ιισσοολλοογγιισσμμόό,,  γγιιαα  ττιιςς  

ππααρροουυσσιιααζζόόμμεεννεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία σε 

€

Αξία 

κτήσης

Μειώσεις 

2017

Προσθήκες 

2017

Συν Αξία 

Κτήσης
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστο 

υπόλοιπο

Κτίρια και τεχνικά έργα 25.880 0 0 25.880 16.182 9.698

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 91.650 0 1.156 92.806 86.430 6.376

Σύνολο ακινητοποιήσεων 31/12/2017117.530 0 1.156 118.686 102.612 16.074   

Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία σε €
Αξία 

κτήσης

Μειώσεις 

2016

Προσθήκες 

2016

Συν Αξία 

Κτήσης
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστο 

υπόλοιπο

Κτίρια και τεχνικά έργα 25.880 0 0 25.880 15.938 9.942

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 90.440 0 1.210 91.650 83.564 8.086

Σύνολο ακινητοποιήσεων 31/12/2016116.320 0 1.210 117.530 99.502 18.028
  

ΟΟιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  ττωωνν  εεννσσώώμμααττωωνν  ππααγγίίωωνν  ααννααγγννωωρρίίσσττηηκκαανν  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς..  

1100..22  ΛΛοοιιππάά  αασσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  

ΗΗ  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ττωωνν  αασσώώμμααττωωνν  ππααγγίίωωνν  πποουυ  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοονν  ιισσοολλοογγιισσμμόό,,  γγιιαα  ττιιςς  
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ππααρροουυσσιιααζζόόμμεεννεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

Ασώματα Περιουσιακά Στοιχεία σε €
Αξία 

κτήσης

Μειώσεις 

2017

Προσθήκες 

2017

Συν Αξία 

Κτήσης
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστο 

υπόλοιπο

Έξοδα ίδρυσης κα πρώτης εγκατάστασης 1.930 0 0 1.930 1.930 0

Σύνολο ακινητοποιήσεων 31/12/2017 1.930 0 0 1.930 1.930 0   

Ασώματα Περιουσιακά Στοιχεία σε €
Αξία 

κτήσης

Μειώσεις 

2016

Προσθήκες 

2016

Συν Αξία 

Κτήσης
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστο 

υπόλοιπο

Έξοδα ίδρυσης κα πρώτης εγκατάστασης 1.930 0 0 1.930 1.930 0

Σύνολο ακινητοποιήσεων 31/12/2016 1.930 0 0 1.930 1.930 0   

  

  

1100..33  ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ΗΗ  ααννααββααλλλλόόμμεεννηη  φφοορροολλοογγίίαα  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττιιςς  ππρροοσσωωρριιννέέςς  δδιιααφφοορρέέςς,,  ααννααλλύύεεττααιι  ωωςς  

αακκοολλοούύθθωωςς::  

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2017 31/12/2016

Απαιτήσεις 34.618 34.618

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 53.287 63.635

Εμπορευματα 1.480 1.480

ΣΥΝΟΛΟ 89.385 99.733

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 31/12/2017 31/12/2016

Απαιτήσεις 7.655 7.655

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 11.790 14.790

Εμπορευματα 429 429

ΣΥΝΟΛΟ 19.874 22.875
  

ΟΟ  ααννααββααλλλλόόμμεεννοοςς  φφόόρροοςς  εεππίί  ττωωνν  ππρροοσσωωρριιννώώνν  ααυυττώώνν  δδιιααφφοορρώώνν  υυπποολλοογγίίσσττηηκκεε  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  

22001177  μμεε  σσυυννττεελλεεσσττήή  φφόόρροουυ  2299%%..  

1100..44  ΑΑπποοθθέέμμαατταα  

ΤΤαα  ααπποοθθέέμμαατταα  ττηηςς    εεττααιιρρεείίααςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Εμπορεύματα 198.243 723.172

Σύνολο 198.243 723.172   
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1100..55  ΠΠεελλάάττεεςς  

ΟΟιι  ππεελλάάττεεςς  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  σσττοοιιχχεείίαα::    

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2016

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους 435.701 1.143.544

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 351.791 14.331

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -60.119 -60.119

Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές 727.373 1.097.756
  

1100..66  ΤΤααμμεειιαακκάά  ΔΔιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ΤΤααμμεειιαακκάά  ΙΙσσοοδδύύννααμμαα  

ΤΤαα  ττααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ττααμμεειιαακκάά  ιισσοοδδύύννααμμαα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  σσττοοιιχχεείίαα::  

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Ταμείο 16.563 16.111

Καταθέσεις όψεως 4.206 3.343

Σύνολο: 20.769 19.454
  

1100..77  ΛΛοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς    

ΟΟιι  λλοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  σσττοοιιχχεείίαα::    

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Λοιπές μακροπροθεσμές απαιτήσεις 2.823 2.823

Λοιποί χρεώστες Διάφοροι 151.268 125.843

Έξοδα επόμενων χρήσεων 213 213

ΣΥΝΟΛΟ 154.304 128.878
  

1100..88  ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  

ΤΤοο  μμεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  κκοοιιννέέςς  μμεεττοοχχέέςς  οοννοομμαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  €€22,,9933..  

ΌΌλλεεςς  οοιι  μμεεττοοχχέέςς  ππααρρέέχχοουυνν  τταα  ίίδδιιαα  δδιικκααιιώώμμαατταα  σσττηηνν  λλήήψψηη  μμεερριισσμμάάττωωνν  κκααιι  σσττηηνν  ααπποοππλληηρρωωμμήή  

κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  μμίίαα  ψψήήφφοο  σσττηηνν  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  μμεεττόόχχωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..  

ΤΤοο  μμεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ττηηνν  3311..1122..22001177  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  €€  5588..660000..  

1100..99  ΛΛοοιιππάά  ααπποοθθεεμμααττιικκάά  

➢➢  ΤΤαακκττιικκόό  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό    

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  εεμμπποορριικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  οοιι  εεττααιιρρεείίεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι,,  ααππόό  τταα  κκέέρρδδηη  ττηηςς  

χχρρήήσσηηςς,,  νναα  σσχχηημμααττίίσσοουυνν  ττοο  55%%  σσαανν  τταακκττιικκόό  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  μμέέχχρριιςς  όόττοουυ  ααυυττόό  φφττάάσσεειι  ττοο  έένναα  ττρρίίττοο  

ττοουυ  κκααττααββλληημμέέννοουυ  μμεεττοοχχιικκοούύ  ττοουυςς  κκεεφφααλλααίίοουυ..    ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ζζωωήήςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  δδιιααννοομμήή  ττοουυ  τταακκττιικκοούύ  ααπποοθθεεμμααττιικκοούύ..  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  σσχχηημμααττίίσσεειι  τταακκττιικκόό  
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ααπποοθθεεμμααττιικκόό  πποοσσοούύ  €€  3388..440066..  

1100..1100    ΠΠρροομμηηθθεευυττέέςς  

ΟΟιι  ππρροομμηηθθεευυττέέςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Προμηθευτές 494.001 1.259.547

Επιταγές Πληρωτέες 0 0

Σύνολο 494.001 1.259.547
  

1100..1111    ΔΔάάννεειιαα  

ΤΤαα  δδάάννεειιαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 31.12.2017 31.12.2016

Τραπεζικά δάνεια 98.610 48.876

Σύνολο δανεισμού 98.610 48.876
  

1100..1122  ΤΤρρέέχχοουυσσεεςς  &&  ΛΛοοιιππέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ΟΟιι  ττρρέέχχοουυσσεεςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2017 31/12/2016

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 124.647 168.528

Σύνολο 124.647 168.528
  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2017 31/12/2016

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 20.349 19.136

Πιστωτές διάφοροι 26.621 1.283

Σύνολο 46.970 20.418
  

ΌΌλλεεςς  οοιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  εείίννααιι  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  δδεενν  ααππααιιττεείίττααιι  ππρροοεεξξόόφφλληησσηη  

κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ..  

1100..1133      ΑΑννάάλλυυσσηη  ΔΔααππααννώώνν  

ΟΟιι  δδααππάάννεεςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  
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ΛΕΙΤΟΥΤΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 31/12/2017 31/12/2016

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 450.331 470.326

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 174.684 181.506

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.175 56.726

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.547 4.071

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 47.832 40.772

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.111 3.268

ΣΥΝΟΛΟ 733.680 756.668

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 31/12/2017 31/12/2016

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 259.366 306.871

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 246.463 226.691

ΕΞOΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 227.851 223.106

ΣΥΝΟΛΟ 733.680 756.668
  

ΣΣττοο  κκόόσσττοοςς  ππωωλλήήσσεεωωνν  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  ππωωλληηθθέέννττωωνν  ααπποοθθεεμμάάττωωνν  πποοσσόό  €€  

22..444488..338899  ππλλέέοονν  ααννααλλοογγίίαα  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  εεξξόόδδωωνν  όόππωωςς  ααυυττάά  εεππιιμμεερρίίζζοοννττααιι  ππααρρααππάάννωω  

πποοσσοούύ  €€  225599..336666    σσυυννεεππώώςς  ττοο  σσύύννοολλοο  κκόόσσττοουυςς  ππωωλλήήσσεεωωνν  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  €€  22..770077..775555..  

1100..1144    ΛΛοοιιππάά  έέσσοοδδαα//((έέξξοοδδαα))  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  

ΤΤαα  λλοοιιππάά  έέσσοοδδαα//((έέξξοοδδαα))  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 10.348 12.635

Προβλέψεις επισφαλών πελατών 0 0

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα -512 -512

Σύνολο 9.836 12.123
  

1100..1155  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ΈΈξξοοδδαα  

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  έέξξοοδδαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααφφοορροούύνν  ππρροομμήήθθεειιεεςς  κκααιι  έέξξοοδδαα  σσεε  ττρράάππεεζζεεςς..  

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.533 23.871

Σύνολο 6.533 23.871
  

1100..1166      ΦΦόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  

ΟΟ  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννααλλύύεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Φόρος εισοδήματος χρήσης 24.106 471

Αναβαλλόμενος φόρος χρήσης 3.001 3.664

Σύνολο 27.107 4.136
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1100..1177      ΚΚέέρρδδηη  ααννάά  μμεεττοοχχήή  

ΤΤαα  ββαασσιικκάά  κκέέρρδδηη  ααννάά  μμεεττοοχχήή  έέχχοουυνν  υυπποολλοογγιισσττεείί  ωωςς  εεξξήήςς::  

31/12/2017 31/12/2016

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 46.435 -2.928

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ: (1) 46.435 -2.928

Κατανεμημενα σε μετόχους:

Μετόχους της Μητρικής (2) 46.435 -2.928

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0

Αριθμός μετοχών (3) 20.000 20.000

Κέρδη ανά μετοχή :

(Ευρώ / Μετοχή) (2/3) 2,32 -0,15   

  

1111  ΣΣκκοοπποοίί  κκααιι  πποολλιιττιικκέέςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκιιννδδύύννωωνν  

1111..11    ΣΣυυννααλλλλααγγμμααττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  σσηημμααννττιικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  σσεε  ξξέέννοο  ννόόμμιισσμμαα  κκααιι  οο  ττρρααππεεζζιικκόόςς  δδααννεειισσμμόόςς  ττηηςς  

εεττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσεε  εευυρρώώ,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  οο  σσυυννααλλλλααγγμμααττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  νναα  μμηηνν  

εεππηηρρεεάάζζεειι  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα..  

1111..22    ΑΑννάάλλυυσσηη  ππιισσττωωττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

ΗΗ  έέκκθθεεσσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοονν  ππιισσττωωττιικκόό  κκίίννδδυυννοο  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  σστταα  

χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  εεμμπποορριικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς..        HH  εεττααιιρρεείίαα  

κκάάννεειι  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  ττηηςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσεε  εεμμπποορριικκήή  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  

εελλέέγγχχοοννττααςς  ττηηνν  φφεερρεεγγγγυυόόττηητταα  ττοουυ  κκάάθθεε  ππεελλάάττηη..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ηη  εεττααιιρρεείίαα  εεττηησσίίωωςς  σσχχηημμααττίίζζεειι  ττιιςς  

ααννααγγκκααίίεεςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιισσττάάθθμμιισσηη  ππιιθθααννώώνν  κκιιννδδύύννωωνν  εεππιισσφφααλλεειιώώνν..  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  δδεενν  

έέχχεειι  σσηημμααννττιικκέέςς  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς  ππιισσττωωττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ..    

1111..33    ΑΑννάάλλυυσσηη  κκιιννδδύύννοουυ  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  

ΗΗ  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  μμεε  ττοονν  κκααττάάλλλληηλλοο  σσυυννδδυυαασσμμόό  χχρρηημμααττιικκώώνν  

δδιιααθθεεσσίίμμωωνν  κκααιι  εεγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ττρρααππεεζζιικκώώνν  ππιισσττώώσσεεωωνν..  ΗΗ  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  κκιιννδδύύννωωνν  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  εείίννααιι  νναα  ρρυυθθμμίίζζεειι  ααννάάλλοογγαα  ττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  χχρρηημμααττιικκώώνν  

δδιιααθθεεσσίίμμωωνν  κκααιι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  εεππααρρκκώώςς  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  δδιιααθθέέσσιιμμωωνν  ττρρααππεεζζιικκώώνν  ππιισσττώώσσεεωωνν..    
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1122  ΠΠρρόόσσθθεεττεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  εεππεεξξηηγγήήσσεειιςς  

1122..11    ΕΕννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

1122..11..11  ΕΕππίίδδιικκεεςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  

ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  εεππίίδδιικκεεςς  ήή  υυππόό  δδιιααιιττηησσίίαα  δδιιααφφοορρέέςς  δδιικκαασσττιικκώώνν  ήή  δδιιααιιττηηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  πποουυ  νναα  

έέχχοουυνν  σσηημμααννττιικκήή  εεππίίππττωωσσηη  σσττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  

1122..11..22  ΑΑννέέλλεεγγκκττεεςς  φφοορροολλοογγιικκάά  χχρρήήσσεειιςς  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  εελλεεγγχχθθεείί  φφοορροολλοογγιικκάά  γγιιαα  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς  ααππόό  22001100  μμέέχχρριι  κκααιι  22001133..  ΟΟιι  χχρρήήσσεειιςς  

22001100  κκααιι  22001111  έέχχοουυνν  ππααρρααγγρρααφφεείί  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  ΩΩςς  εεκκ  

ττοούύττοουυ  οοιι  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ττηηςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  δδεενν  έέχχοουυνν  κκαατταασσττεείί  οορριισσττιικκέέςς  γγιιαα  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς  22001122  κκααιι  

22001133..  ΣΣττοο  ππααρρόόνν  σσττάάδδιιοο  δδεενν  εείίννααιι  εεφφιικκττόόςς  οο  υυπποολλοογγιισσμμόόςς  ττωωνν  εενν  λλόόγγωω  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  

υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  δδεενν  έέχχεειι  σσχχηημμααττιισσττεείί  σσχχεεττιικκήή  ππρρόόββλλεεψψηη..  

ΓΓιιαα  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς  22001144,,  22001155,,  22001166  κκααιι  22001177  ηη  εεττααιιρρίίαα  υυππάάχχθθηηκκεε  σσττοο  φφοορροολλοογγιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  

ΟΟρρκκωωττώώνν  ΕΕλλεεγγκκττώώνν  ΛΛοογγιισσττώώνν  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6655ΑΑ  

ΝΝ..44117744//22001133..  

ΟΟ  έέλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  22001177    ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  κκααιι  ττοο  σσχχεεττιικκόό  φφοορροολλοογγιικκόό  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  

ππρροοββλλέέππεεττααιι  νναα  χχοορρηηγγηηθθεείί  μμεεττάά  ττηη  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  χχρρήήσσεεωωςς  22001177..  

((ΑΑνν  μμέέχχρριι  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοκκύύψψοουυνν  ππρρόόσσθθεεττεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  

υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  εεκκττιιμμοούύμμεε  όόττιι  ααυυττέέςς  δδεενν  θθαα  έέχχοουυνν  οουυσσιιώώδδηη  εεππίίδδρραασσηη  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  

κκαατταασσττάάσσεειιςς))..  

1122..11..33  ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς  κκααιι  εεμμππρράάγγμμααττεεςς  αασσφφάάλλεειιεεςς  

ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν..  

1122..22    ΑΑρριιθθμμόόςς  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  

ΟΟ  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  22001177  ήήτταανν  1133  άάττοομμαα..  

1122..33    ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  ΣΣυυννδδεεμμέένναα  μμέέρρηη  

1122..33..11  ΠΠααρροοχχέέςς  ββαασσιικκώώνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  

TToo  22001177  κκααττααββλλήήθθηηκκαανν  ααμμοοιιββέέςς  σστταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  κκααιι  ΔΔιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

πποοσσοούύ  €€  6600..000000..  

1122..33..22  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  λλοοιιππέέςς  σσυυννδδεεμμέέννεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς  

ΟΟιι  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  μμεε  λλοοιιππέέςς  σσυυννδδεεμμέέννεεςς  κκααττάά  ττοο  ΔΔΛΛΠΠ  2244  εεττααιιρρεείίεεςς,,  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  

εεξξήήςς  ::  

ΔΔιιααννοομμήή  μμεερρίίσσμμααττοοςς  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωνν  --  ττηηςς  22001155--    χχρρήήσσεεωωνν    €€  9900..000000    σσττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  ««ΛΛΕΕΝΝΙΙΔΔΙΙ  

ΑΑ..ΕΕ..»»    ..  
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1122..44      ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  

ΔΔεενν  σσυυννέέββηησσαανν  σσηημμααννττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  πποουυ  έέλληηξξεε  σσττιιςς  3311  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  

22001177..  

ΚΚααλλλλιιθθέέαα,,  3311//0077//22001188  

ΜΜεε  ττιιμμήή,,  

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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